
مجلس با ُسفره مردم بازی نکند
ایران،  آمار  مرکز  شده  منتشر  گزارش  با  مطابق 
ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله که در سه ماهه اول سال 
جاری، ۷۳۲۳ مورد بود؛ با رشد ۲۳ درصدی به ۹۰۵۸ 
مورد در تابستان ۹۹ رسیده است. مجموعا در بهار و تابستان سال 
گذشته ۱۶۰۱۷ مورد ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله به ثبت رسیده 
بود اما همین آمار برای سال جاری به ۱۶۳۸۱ مورد رسیده است؛ 
یعنی آمار ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله  در شش ماهه اول سال 

۹۹ نسبت به سال گذشته ۲ درصد رشد داشته است.
اگرچه آمار ازدواج دختر بچگان زیر ۱۰ سال که در بهار ۹۹ 
یک نفر ثبت شده بود، در تابستان گذشته کاهش و به صفر رسیده 
است اما همین افزایش ۲۳ درصدی ازدواج دختران زیر ۱۳ سال طی 
سه ماه زنگ خطری است که جلوگیری از ازدواج اجباری و کودک 

همسری را بلند کرده است.
صفحه ۲

رئیس اتاق ایران:

دولت بدون بخش خصوصی 
قادر به رفع مشکل اشتغال نخواهد بود

امکان بروز موج چهارم بیماری کرونا
تهران  استان  کرونا  ستاد  درمان  معاون 
ضمن انتقاد از تجمع مردم در محل بیمارستانی که 
افراد مشهور بستری می شوند، گفت: این موضوع 
نه تنها به بیمار کمک نمی کند بلکه می تواند سبب 
افزایش چرخه انتقال بیماری کرونا شود.دکتر نادر توکلی، با 
بهداشتی  پروتکل های  که  ازدحامی  هر  در  اینکه  بر  تاکید 
رعایت نشود احتمال و خطر انتقال ویروس کووید۱۹ وجود 
دارد، گفت: درمورد جشنواره فجر طبق دستورالعمل باید با یک 
سوم ظرفیت سینما برگزار شود. این موضوع باید برای شرایط 
خاص درنظر گرفته شود و اگر شرایط الزم فراهم نشود قطعا 
نمی توان تضمینی اعالم کرد که اتفاقی از نظر انتقال ویروس 
نمی افتد. در مورد جشنواره های فجر مشکل دوم ما این است 
که در بین سانس فیلم ها و یا در سالن سینما افراد از خوراکی 
این کار مستلزم کنار زدن  استفاده می کنند که  نوشیدنی  و 
ماسک است که می تواند خطر انتقال بیماری را افزایش دهد.
صفحه ۲

مدیرعامل مخابرات ایالم عنوان کرد :

۹۷ درصد جمعیت ایالم 
تحت پوشش تلفن همراه قرار دارند

4
داغ دار خاطرات زیر خاک رفته

صفحه 6

3
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
گالره عباسي: از 

تكرار و كليشه  شدن 
بيزار هستم

7فرهنگ
پاسداشت پيشكسوتان 

تنها وظيفه یک 
موسسه یا اداره نيست

نک 1با

يكي از فيلم هاي شاخص اين دوره جشنواره فيلم سينمايي 
ابلق به كارگرداني نرگس آبيار مي باشد. درواقع نرگس آبيار با 
ساخت فيلم هايي چون شيار 129 و شبي كه ماه كامل شد نشان 
داده تا چه اندازه بر فيلمسازي و ساخت فضاهاي سخت مسلط 
است و از اين رو مخاطبان سينما به شدت پيگير آثار او هستند.

سيدعلی كاشفی خوانساری با تهيه فهرستی از پيشكسوتان 
ادبيات كودک و نوجوان، پيشنهادهايی برای پاسداشت اين 
چهره ها ارايه كرده است. اين نويسنده و منتقد ادبيات كودک و 
نوجوان در يادداشتی، با اشاره به ديدارش با نيكنام حسينی پور، 
مديرعامل جديد موسسه هنرمندان پيشكسوت، آورده است:

به تازگی ويدئويی در فضای مجازی منتشر شده و چنين القا 
می كند كه منزل مسكونی پدر و مادر مكرم  سه شهيد واالمقام 
به عنوان وثيقه در رهن بانک صادرات ايران بوده و اين روزها 

به مزايده گذاشته شده است. 

مزایده منزل 
مسكونی خانواده 

معظم سه شهيد 
صحت ندارد

رشد ۲۳ درصدی ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله ممنوعیت تردد خودروها از امروز 
در بسیاری از شهرها 

جانشین معاون عملیات ترافیک راهور نیروی انتظامی با اعالم 
آخرین وضعیت منع تردد و محدودیت های ترافیکی برابر مصوبه 
امروز کمیته امنیتی انتظامی وزارت کشور گفت: از روز شنبه تردد 

خودروهای غیر بومی به استانهای مازندران، گیالن و گلستان ممنوع شد.
صفحه ۲

نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای گفت: 
ایران در سال های اخیر به شدت به سمت سالمندی حرکت می کند 
و طبق پیش بینی سازمان جهانی بهداشت جمعیت ایران در سال 
۲۱۰۰ میالدی به ۳۰ میلیون نفر خواهد رسید و این بسیار برای آینده 
ایران خطرناک است.زهره الهیان در همایش الگوی سوم زن که در شهرستان 
ساوجبالغ استان البرز برگزار شد،  با گرامی داشت تقارن دهه فجر با میالد حضرت 
زهرا )س( و میالد بنیانگذار انقالب اسالمی امام خمینی )ره( گفت: امید داریم در 

گام دوم انقالب زنان سرزمینم زمینه ساز تمدن نوین اسالمی باشند. زنان این 
سرزمین در حوزه های علمی، فرهنگی، اجتماعی و کارآفرینی و... فعال هستند 
و باعث افتخار است که پس از چهار دهه از انقالب اسالمی بانوان این چنین 
می درخشند.الهیان با عنوان اینکه انقالب اسالمی نقطه عطفی در تکامل و تحول 
اجتماعی شد افزود: انقالب اسالمی طلیعه ای خواهد بود که تمدن نوین اسالمی 

محقق شود و ملت های مظلوم جهان پرچمدار ظهور حضرت ولی عصر باشند.
صفحه ۲

جمعيت ایران تا سال ۲۱۰۰ به ۳۰ ميليون نفر می رسد
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مدیرعامل بانک صادرات ایران  گفت: 
با استفاده از نسخه ارتقا یافته سامانه شمس 
به  می تواند  مشتری  ایران  صادرات  بانک 
صورت آنالین، تمامی مراحل افتتاح حساب، 
درخواست دسته چک و درخواست تسهیالت 
را در این سامانه انجام داده و با اجرایی شدن 
احراز هویت الکترونیکی در آینده نزدیک، به 
طور کلی نیازی به حضور مشتری در شعبه 

نخواهد بود.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات 
مراسم  حاشیه  در  صیدی  حجت اله  ایران، 
فاطمه  حضرت  والدت  روز  گرامیداشت 
رونمایی  در خصوص  زن  روز  و  زهرا )س( 
افزود:  شمس  سامانه  یافته  ارتقا  نسخه  از 
سامانه »شمس« )شعبه مجازی سپهر( نیمه 
شهریور ماه و همزمان با سالروز تاسیس بانک 
صادرات ایران رونمایی شد و نسخه ارتقای 

یافته آن امروز شامل افتتاح حساب، درخواست 
تسهیالت و سایر خدماتی است که نیاز به 
حضور مشتریان عزیز بانک در شعبه ندارد. 
این سامانه با توجه به شیوع بیماری کرونا و 

رعایت پروتکل های بهداشتی نیز کاربردهای 
مفیدی خواهد داشت.

احراز هویت  به  نیازی  کرد:  ابراز  وی 
مشتریان فعلی بانک صادرات ایران از زمان 

راه  اندازی سامانه شمس در شهریور ماه سال 
برای مشتریان جدید  اما  نبوده است  جاری 
احراز هویت با یکبار مراجعه به شعبه انجام 
می شود و تمامی خدمات حتی واریز وجه نیز 
قابل انجام است در عین حال برای برداشت 
وجه الزم است به شعبه مراجعه کرده و امضای 
مشتریان جدید ثبت شود. با عملیاتی شدن 
پایان سال  تا  الکترونیکی، که  احراز هویت 
جاری نهایی خواهد شد، مراجعه به شعبه با 
استفاده از سامانه شمس به طور کلی حذف 
ایران  صادرات  بانک  شد.مدیرعامل  خواهد 
و  کسب  تسهیالت  خصوص  در  همچنین 
تا هفته  از کرونا گفت:  کارهای آسیب دیده 
گذشته بیش از ۹۰درصد درخواست های این 
بخش در سطح نظام بانکی پاسخ داده شده 
اما بخشی حدود ۱۰ درصد که هنوز موفق به 
دریافت این تسهیالت نشده اند، ممکن است 

به دلیل مشکل ضامن موفق به دریافت این 
تسهیالت نشده باشند، ضمن اینکه بانک ها 
نمی توانند به طور سلیقه ای دو ضامن برای 

این تسهیالت درخواست کنند.
بخش  در  رویه  این  افزود:  صیدی 
م های  ا و و  مسکن  یعه  د و تسهیالت 
قرض الحسنه مانند وام  ازدواج نیز با سرعت 

بیشتری اعمال خواهد شد.
وی گفت: برای پرداخت تسهیالت در 
بخش جهش تولید که به تمامی زنجیره تولید 
اعتبار می دهد، هم سامانه اوراق گام راه اندازی 
شد و هم در بانک صادرات ایران، طرح طراوت 
عملیاتی شده که تامین مالی مصرف کننده 
نهایی از فروشگاه تا تأمین مواد اولیه را انجام 
می دهد. این فرآیند موجب شده تا در نظام 
بانکی تاکنون ۷۵ هزار میلیارد تومان به تولید 
صنعتی  و کشاورزی کشور تخصیص پیدا کند.

آگهی دعوت به گردهمایی اعضای کانون 
هموفیلی ایران در استان اردبیل 

بدینوسیله از کلیه اعضای کانون هموفیلی ایران در استان اردبیل دعوت می شود 
جهت شرکت در جلسه گردهمایی انتخاباتی اعضای کانون هموفیلی ایران در استان 
که در روز پنجشنبه مورخه ۹۹.۱۱.۳۰از ساعت ۱۵ لغایت ۱۷ در محل دفتر کانون 
هموفیلی ایران در استان به نشانی: اردبیل شهرک حقیقت، اول سید آباد، پایین تر از 

مسجد حضرت رقیه )س( ،کوچه احمدزاده ۲ ،درب پنجم شمالی .
کانون  نمایندگی  دفتر  مدیر  توسط  دفتر  عملکرد  گزارش   -۱: جلسه  دستور 
هموفیلی ایران در استان ۲- گزارش مالی توسط خزانه دار دفتر نمایندگی کانون 
هموفیلی ایران در استان ۳- انتخاب نمایندگان دفتر کانون هموفیلی استان اردبیل) 

اعضای مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران( 
ضمنا از کلیه متقاضیان حائزشرایط کاندیداتوری نمایندگی بیماران یا منتخبین 
استان ) عضویت مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران( دعوت می شود جهت تکمیل 
تقاضای کاندیداتوری و ارایه مدارک ، حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه تاریخ 
۹۹.۱۱.۲۰ به دفتر کانون هموفیلی ایران در استان اردبیل واقع در ادرس باال مراجعه 

نمایند 
مدیر دفتر نمایندگی کانون هموفیلی ایران در استان اردبیل 

آگهی
 فراخوان عمومی

 سرمایه گذاری مشارکتی 
شهرداری گرگان به استناد به شیوه نامه امور سرمایه گذاری و مشارکت مردمی شهرداری برابر مصوبه ۴۱ و ۴۲ جلسه هیات عالی سرمایه گذاری 
به تاریه ۹۹/۱۰/۱ و ۹۹/۱۱/۴ و ماده ۳۰ آیین نامه معامالت شهرداری در نظر دارد از طریق مشارکت مدنی با سرمایه گذاری اشخاص حقیقی یا حقوقی 
نسبت به احداث مجتمع مسکونی واقع در خیابان بیست متری زیبا شهر بین چشم انداز ۳ و ۵ با مساحت ۳۲۱/۷۵ متر مربع با کاربری مسکونی با ضابطه 
پیوست، مورد بهره برداری بهره برداری قرار می گیرد. لذا از کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد الشرایط می توانند از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ لغایت پایان 
وقت اداری مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ به واحد امور قراردادهای شهرداری به آدرس گرگان – میدان شهرداری – شهرداری گرگان و یا به سایت شهرداری 
گرگان به آدرس اینترنتی مراجعه و ضمن دریافت اسناد و مدارک فراخوان از شرایط و نحوه سرمایه گذاری موضوع آگهی اطالع حاصل نموده و در 
صورت تمایل به شرکت در سرمایه گذاری یا رعایت شرایط اسناد و مدارک مورد نیاز سرمایه گذاری را دریافت و نسبت به ارایه تضمین شرکت در آگهی 
فراخوان در )پاکت الف( و اسناد مربوط به توانمندی مالی، شرایط شرکت در فراخوان، تکمیل فرم های مندرج در صفحات ۱ الی ۵ رزومه )شامل سوابق 
قراردادهای منعقده( پرینت حساب بانکی ۶ ماهه از تاریخ آگهی فراخوان به قبل مدارک هویتی اشخاص حقیقی شامل )کارت ملی و شناسنامه( و برای 
اشخاص حقوقی شامل اساسنامه، آگهی آخرین تغییرات در )پاکت ب( و پیشنهاد سهم الشرکه )پاکت ج( به صورت الک و مهر شده لغایت ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ 

به واحد دبیرخانه شهرداری به آدرس گرگان – میدانت شهرداری – شهرداری گرگان و آدرس اینترنتی WWW.GORGAN.IR اقدام نمایند. 
امور قراردادها :  ۰۱۷۳۲۲۴۰۷۵۲

عبدالرضا دادبود_شهردار گرگان

آگهی مزایده
دهیاری روستای جنیان از توابع شهرستان سقز با استناد 
کل  ۹۹/۵/۲۳مدیر  مورخ   ۶۵/۳۳/۲۸۰۰۵ شماره  مجوز 
محترم امور روستایی وفرمانداری شهرستان سقز وصورت 
جلسه شورای اسالمی روستا یک دستگاه خودرو آمیکو به 
شماره پالک ۶۱- ۴۷۴ ب ۲۷ تیپ )M۶H )۴*۲ مدل 
۱۳۸۶ برنگ سفید روغنی با ظرفیت جمعا ۶ تن با قیمت 
پایه کارشناسی مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )یک میلیارد 
برساند  فروش  به  تومان   میلیون  یکصد  معادل  ریال( 
داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند در خواست 
خود را تا آخر وقت اداری روز ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ به دهیاری 
روستا ویا حسابدار بخشداری امام تحویل نمایند متقاضیان 
بایستی ۵ پنج درصد قیمت پایه را به صورت سپرده وقیمت 
پیشنهادی خود را در پاکت مهر وموم شده تحویل دهیاری 
ویا بخشداری مرکزی نمایند جهت کسب اطالعات بیشتر 

با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.
 0۹188840036مرادی دهیاری روستای جنیان

احمد اسعدی

ر  کا کهنه  سردبیر  وقتی 
یاد  زنده  روزنامه  پیشکسوت  و 
استاد حسن بیگی در ماه گذشته 
و  صاحب  به  روح  در۶۴سالگی 
خالقش تقدیم کرد از خود بیخود 
که  آمدیم  خودمان  به  تا  شدیم 
هنوز خبر ها در راهست؛ حسن 
که رفت، گویی قلم از غم در نیام رفته است شمشیر تقدیر 
دامن اهل قلم را دریده است اما چراغ روزنامه هنوز با محبت 

و عشق او روشن است 
در جهت. طرح  بدون تالش  مردم  در ذهن  ماندن 
قانون  و  رسم  این  نمی افتد  اتفاق  آنان  آرزوهای  و  آمال 
استاد  یاد  زنده  دفن  روز  از  کرمه  و  است  انسانی  حیات 
حسن بیگی تا امروز صدها نفر از این دنیا بار سفر بسته 
اند راستی چرا فقط نام روانشاد مینا وند و یا چهره ای خندان 
و مادر دوستی به نام علی انصاریان یادش چنین برده می 
شود که گویی عضوی از اعضای » خانواده جامعه ایران« 

ازدست رفته است؟!
صفاتی  وارث  اکثریت  او  مانند  دیگرانی  و  آنان 
تن  نباشد  ایران  چو  کنیم:  می  اشاره  آن  به  که  بودند 

مباد: من 
سراسر زندگی دل در گرو کشور داشتند تمامی دوران 
زندگی آنها برای سربلندی ایران در جهان بود بسیاری کمتر 
از آنان بودند و هستند که با اشاره آیی از این سو و آن سوی 
مرز و آبها ؛ وطن و منافع کشورشان را بر زندگی بهتر و 
راحت تر ترجیح دادند ولی اینان شعار عملی و پیام مرکزی 
حیات پاکیزه شان  زندگی برای. سربلند ی و بزرگداشت 

مملکتشان گذشت ۰
همرنگی اجتماعی و از آن مهتر درک درست از شرایط 
زیست و زندگی طبقات پایین و فرودست بهترین پایگاه 

اجتماعی را برای انسان طراز ایران و نوع دوستی دیگران 
نسبت به خودشان را جلب کرده بودند و به همین دلیل هم 
بود که مردم تابوت آنان را با عشق و اشک بدرقه کردند 
زیرا مردم دیده و تجربه کرده بودند که آن عزیزان ذهن 

و زبانشان واگرد این بیت بود:
من از بینوایی نیم روی زرد 

غم بینوایان زخم زرد کرد.
تسری و خلق لحظات شادی و روحیه بخشی به مردم 
از صفات بارزی است که اکثریت اهل هنر و ورزش به آن 

متصف هستند ولی برخی قله هستند
در اوج بسر می برند و بیشترین وقت خود

لحظه  ایجاد  زندگی-به  نعمت  گرانبهاترین  را-این 
اختصاص  مردم  زندگی؛  به  امید  افزایش  و  شادی  های 

می دادند و می دهند
اینان که شاید دلی غمگین هم داشتند در زمان رو در 
رویی با مردم لبخند می. زدند در حالیکه هستند کسانی که 
به محض پیدا شدن موقعیت و موضوعیت خاصی مردم را 
فراموش و گاه از آن بدتر یه »رویارویی با مردم و دیگران 

روی می. آورند 
همه چیز و همه کس برای آنها نردبان و وسیله ای 
برای باال رفتن از پله های ترقی خود و هم کیش وهم 

مسلک خودشان است و بس!
مردم نیز در وفات آنان از همین رو است که مویه 

می کنند: 
آن مرغ سرخابی بگو! مردان. سالمت می کنند

آن مرغ مینا را بگو
جانان سالمت می کنند

آن درد جانان را بگو
ایران سالمت می کنند

خدایا: مرحوم استاد حسن بیگی سردبیر روزنامه مان 
را بیامرز؛ ونیزشادروانان علی انصاریان و همراه او میناوند 

عزیز را در دریای رحمتت مستغرق فرما

سرمقاله

آن مرغ سرخ آبی بگو
مردان سالمت می کنند! 

 مدیرعامل بانک صادرات ایران در حاشیه رونمایی از نسخه ارتقا یافته سامانه شمس:

همه خدمات بانک صادرات ایران آنالین می شود

روابط عمومی بانک صادرات ایران  
ویدئوی انتشار یافته در فضای مجازی 
خانواده  مسکونی  منزل  مزایده  رباره  د
معظم سه شهید را تکذیب کرد. در بیانیه 
روابط عمومی بانک صادرات آمده است:

به تازگی ویدئویی در فضای مجازی 
منتشر شده و چنین القا می کند که منزل 
مسکونی پدر و مادر مکرم  سه شهید 
واالمقام به عنوان وثیقه در رهن بانک 
صادرات ایران بوده و این روزها به مزایده 
گذاشته شده است. بانک صادرات ایران 
شهید   ۹۰ از  بیش  تقدیم  با  خود  ه  ک
واالمقام، آکنده از عطر نام و خاطره پاک 
شهداست، هرگز کمترین ناسپاسی را  به 
ساحت مقدس مادران و پدران بزرگوار  
بر گردن ملت  ابدی  شهیدان که حقی 
این  رو  از  یران دارند، روا نمی دارد.   ا

به  چند  الزم  نکاتی  ویدئو  این  رباره  د
یادآوری است:

۱. مزایده منزل پدر و مادر مکرم 
شهدا که در ویدئو حضور دارند، به هیج 
روی واقعیت ندارد؛ کما این که پدر و مادر 
مکرم سه شهید واالمقام به روایت همین 
ویدئو در خانه ای که در رهن بانک قرار 
کننده  دریافت  دارند.۲.  گرفته، سکونت 
تسهیالت، نه پدر و مادر شهدای عالیمقام 
شرکت  حقوقی)  یک  شخص  بلکه   ،
پیش  که ۱۴ سال  است   ) ازنا  ربندام  د
تسهیالت  تومان  میلیون  پانصد  دود  ح
های  مهلت  وجود   با  و   کرد  ریافت  د
ده ساله، دوازده ساله و ۷ ساله و اعالم 
شمولیت قانون تسهیل بدهی بدهکاران 
بانکی نسبت به آن تا کنون اقدامی برای 

تسویه بدهی خود نکرده است.

۳. شهدا خون های پاک خود را در 
راه  تحقق عدالت، احیای حقوق ملت و 
اجرای قوانین جمهوری اسالمی ریخته 
و  راضی نیستند  حقی از حقوق  مردم از 
جمله سپرده گذاران بانک ها تضییع شود.

. ۴. اگر بنا بر اجرای قانون  فارغ  از 
توجه به دین ملی و تاریخی  به خانواده 
معظم شهدا می بود، بانک از سال  ۹۰ 
محل  از  را  شرکت  بدهی  ی توانست  م
وجود  با  اما  کند،  وصول  وثایق  روش  ف
طی  مراحل قانونی و حتی صدور اجرائیه 
از  مرجع ذیصالح در  قوه قضاییه ، به 
دالیل فوق از برگزاری مزایده خودداری 
شد و انتظار می رود مدیونین مذکور نیز 
در جهت پرداخت بدهی خود که نوعی 
حق الناس است، بیش از این تعلل نکنند.

است  ممکن  که  آنجایی  از   . ۵

 روابط عمومی بانک صادرات ایران در واکنش به ویدئوی انتشار یافته در فضای مجازی :

مزایده منزل مسکونی خانواده معظم سه شهید صحت ندارد
از  تسهیالت  اخذ  با  آینده   در  فرادی  ا
بانک ها و به وثیقه نهادن منازل مسکونی 
خانواده های معظم شهدا درصدد استنکاف 
از بازپرداخت و در نتیجه  خدشه به ساحت 
مقدس شهدای واالمقام و خانواده هایشان 
از طریق توسل به شیوه های مشابه برآیند، 
تا  انتظار می رود  ذیربط  ز دستگاه های  ا
اواًل با هدف حفظ حرمت  واالی پدران 

و مادران بزرگوار شهدا که حق بزرگی بر 
برای حفظ  ثانیاً  و  دارند  ما  گردن همه 
تدابیر پیشگیرانه  حقوق سپرده گذاران، 

الزم را اتخاذ کنند؛ چرا که:
در عشق نمی توان زبان بازی کرد

می باید ایستاد جانبازی کرد
از خون شهید شرمتان باد مگر

با حرمت الله می توان بازی کرد؟

صفحه ۵
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عضو کمیسیون امنیت ملی:
جمعیت ایران تا سال ۲۱۰۰
 به ۳۰ میلیون نفر می رسد

نماینــده مــردم تهــران، ری و شــمیرانات در مجلــس شــورای گفــت: 
ــت  ــالمندی حرک ــمت س ــه س ــدت ب ــه ش ــر ب ــال های اخی ــران در س ای
می کنــد و طبــق پیش بینــی ســازمان جهانــی بهداشــت جمعیــت ایــران 
در ســال ۲۱۰۰ میــالدی بــه ۳۰ میلیــون نفــر خواهــد رســید و این بســیار 

بــرای آینــده ایــران خطرنــاک اســت.
ــتان  ــه در شهرس ــوم زن ک ــوی س ــش الگ ــان در همای ــره الهی زه
ــارن دهــه  ــا گرامی داشــت تق ــرز برگــزار شــد،  ب ســاوجبالغ اســتان الب
فجــر بــا میــالد حضــرت زهــرا )س( و میــالد بنیانگــذار انقــالب اســالمی 
امــام خمینــی )ره( گفــت: امیــد داریــم در گام دوم انقــالب زنان ســرزمینم 
زمینــه ســاز تمــدن نویــن اســالمی باشــند. زنــان ایــن ســرزمین در حوزه 
هــای علمــی، فرهنگــی، اجتماعی و کارآفرینــی و... فعال هســتند و باعث 
افتخــار اســت کــه پــس از چهــار دهــه از انقــالب اســالمی بانــوان ایــن 

ــند. ــن می درخش چنی
الهیــان بــا عنــوان اینکــه انقــالب اســالمی نقطــه عطفــی در تکامل 
و تحــول اجتماعــی شــد افــزود: انقــالب اســالمی طلیعــه ای خواهــد بــود 
کــه تمــدن نویــن اســالمی محقــق شــود و ملت هــای مظلــوم جهــان 

پرچمــدار ظهــور حضــرت ولــی عصــر باشــند.
نماینــده مــردم تهــران ادامــه داد :حضــرت امــام خمینــی )ره( چــه 
قبــل از انقــالب و چــه بعــد از انقــالب اســالمی بــه زنــان بهــای بســیار 
دادنــد و حضــرت امــام افــق دیدشــان نســبت بــه انقالبــی گــری زنــان 
بلنــد بــود و بعــد از انقــالب اســالمی هــم بــه شــدت بــا تفکــر گوشــه 
ــان در خانــه مخالــف بودنــد و نگذاشــتند  نشــینی و محصــور کــردن زن
جامعــه محــروم از نیمــی از قــدرت خــود باشــد و اکنــون شــاهد هســتیم 
ــا  ــران اســالمی در حــوزه، دانشــگاه، صنعــت، کشــاورزی و... ب ــان ای زن

حفــظ ارزشــها و جایــگاه زن فعالیــت مــی کننــد.
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی در ادامــه مهمتریــن رکــن تمــدن 
نویــن اســالمی را فرهنــگ دانســت و گفــت: دشــمن قصد دارد بــه جوامع 
اســالمی تســلط فرهنگــی داشــته باشــند و نوک پیــکان تهاجــم فرهنگی 
زنــان هســتند و دشــمن می دانــد تــا زمانــی کــه بانــوان در حــوزه هــای 
مختلــف موفــق عمــل می کننــد نمی تواننــد بــر جامعــه مســلط شــوند.

وی افــزود: راه و بســتر فرهنــگ از نســل کنونــی بــه نســل آینــده 
ــگ اســت و  ــال فرهن ــن بســتر انتق ــواده مهمتری ــواده  اســت و خان خان
ــواده دچــار  ــواده حمایــت نداشــته باشــند ایــن خان اگــر مســؤلین از خان
ــواده  ــه خان ــی ب ــعار زدگ ــه دور از ش ــد ب ــد و بای ــد ش اضمحــالل خواه
ــواده  ــق خان ــود را از طری ــی خ ــای فرهنگ ــرد و فعالیت ه ــک ک ــا کم ه

دنبــال کنیــم.
ــاد،  ــاوجبالغ، نظرآب ــای س ــتان ه ــوان شهرس ــع بان ــان در جم الهی
طالقــان و چهاربــاغ گفــت: بــه فرمــوده امــام راحــل زن بایــد در مقــدرات 
اساســی مملکــت دخالــت کنــد و بــه همیــن دلیــل ســرکار خانــم دبــاغ 
را در جایــگاه فرماندهــی ســپاه ســه  اســتان قــرار دادنــد و ایــن اقــدام 
پیامــی داشــت و آن بــاور زنــان در خدمت رســانی در جامعــه و تاثیرگذاری 

آنــان در جامعــه بــود.
وی بــا بیــان اینکــه امــروز دشــمن بــا تهاجــم فرهنگــی در تــالش 
اســت جــوان مــا تعهــد و مســئولیت پذیــری را  نداشــته باشــد افــزود: 
ــکالت  ــروز، ازدواج و مش ــوان ام ــه ج ــه ب ــی توج ــؤلین در برهه های مس
جوانــان نکردنــد و مشــکالت معیشــتی و تهاجــم فرهنگــی موجب  شــده 
ــد و  ــودداری کنن ــواده خ ــری در خان ــولیت پذی ــان از ازدواج و مس جوان
می بینیــم کــه ایــران در ســال های اخیــر بــه شــدت بــه ســمت ســالمندی 
حرکــت می کنــد و طبــق پیش بینــی ســازمان جهانــی بهداشــت جمعیــت 
ایــران در ســال ۲۱۰۰ میــالدی بــه ۳۰ میلیــون نفــر خواهــد رســید و این 
بســیار بــرای آینــده ایــران خطرنــاک اســت و بایــد مســؤلین فرهنگی نیز 
در ایــن راه  تــالش کننــد و همچنیــن مســولین اجرایــی در فراهم ســازی 

ازدواج، فرزنــدآوری و  تســهیالت بــرای آنــان تــالش  کننــد.
الهیــان ضمــن ابــراز نگرانــی از کاهــش رشــد جمعیــت گفــت: تغییر 
ــرد و اگــر در  ــه ســمت ســالمندی پیــش می ب ســاختار جمعیــت مــا را ب
کشــورهای اروپایــی جریــان ســالمندی طــی ۱۰۰ ســال بــه تدریــج اتفاق 
ــا جمعیــت پیــر هســتیم و  ــاد، مــا طــی ۳۰ ســال آینــده کشــوری ب افت
ایــن در شــرایطی اســت کــه زیرســاخت های الزم را فراهــم نکردیــم و 

بــرای ســالمندی جمعیــت آمــاده نیســتیم.
نماینــده مــردم تهــران، شــمیرانات و ری در مجلــس در پایــان گفت: 
در کمیســیون ویــژه جمعیــت و خانــواده بــه امنیــت شــغلی زنــان پرداخته 
شــده کــه طبــق مصوبــات مجلــس اخــراج مــادران بــه بهانــه بــارداری و 
شــیردهی ممنــوع شــده و همچنیــن تســهیالت بــرای اســتخدام مــادران 
دارای فرزنــد، بســته معیشــتی، کارت مادرانــه بــرای بهــره منــدی مادران 
از اماکــن رفاهــی و... از جملــه اقداماتــی اســت کــه در مجلــس شــورای 

اســالمی درحــال پیگیری اســت.
بیکاری یکی از دغدغه های مهم خانواده های ما است

علــی حــدادی نماینــده شهرســتان های ســاوجبالغ، نظرآبــاد، 
ــالب و  ــان انق ــت: زن ــش گف ــن همای ــم در ای ــاغ ه ــان و چهارب طالق
دفــاع مقــدس نشــان دادنــد کــه الگــوی ســوم »زن نــه شــرقی و نــه 

ــت. ــی« اس غرب
ســخنگوی کمیســیون امــور داخلــی و شــوراهای مجلــس ضمــن 
ــر  ــر حاض ــی عص ــی و اجتماع ــای سیاس ــام زن در عرصه ه ــن مق تبیی
گفــت زنــان مســلمان ایرانــی ثابــت کردنــد کــه می تــوان عفیــف بــود، 
محجبــه و شــریف بــود و در عیــن حــال در عرصــه هــای مختلــف فعــال 
و تاثیرگــذار بود.حــدادی گفــت: بــا نگاهــی بــه کارنامــه فعالیــت زنــان در 
۴۲ ســالگی جمهــوری اســالمی ایــران، نظــاره گــر فعالیــت زن مســلمان 
ایرانــی در عرصه هــای سیاســی، فرهنگــی، اجتماعــی، تولیــد، کارآفرینــی 

و... در ســطح کشــور هســتیم.
ــای  ــال درعرصه ه ــوان فع ــور بان ــه حض ــاره ب ــن اش ــدادی ضم ح
فرهنگــی، اجتماعــی، صنعتــی، دارویــی، بهداشــتی، کشــاورزی ورزشــی 
و تولیدعلــم و.. در منطقــه حــوزه انتخابیــه در ایــن همایــش گفــت: ایــن 
ــه برگــزار شــده اســت  ــه منطق ــان فرهیخت ــا حضــور زن نشســت کــه ب
نشــان از توانمنــدی بــاالی بانــوان اســتان البــرز در همــه عرصه هــا دارد.

ــدان  ــه می ــد ب ــت را می توان ــن ظرفی ــه ای ــه ک ــت: آنچ وی گف
بیــاورد همــان اعتقــاد و بــاوری اســت کــه امــام راحــل)ره( ایــن انقــالب 
را بــه پیــروزی رســاند، بــا وجــود مولفــه هایــی همچــون خــدا بــاوری، 
مــردم بــاوری و خــود بــاوری بانــوان مــی تواننــد  پرچــم کشــور ایــران 
اســالمی را برافراشــته تــر از گذشــته در قلــه هــای بــزرگ جهانــی بــه 

اهتــزاز در آورنــد.
حــدادی اظهــار داشــت:  ظرفیــت هــای ایــران اســالمی مخصوصــا 
اســتان البــرز و شهرســتان هــای حــوزه انتخابیــه دارای نیــروی انســانی با 
اســتعداد درخشــانی اســت .همــه ایــن هــا  جوانانــی هســتند کــه تولید رو 
بــه خــود کفایــی و حرکــت را بــه ســمت اســتقالل واقعــی پیــش میبرند . 
متاســفانه امــروز یکــی از دغدغــه مهــم خانــواده هــای مــا بیکاری اســت 
ــی،  ــا هــم افزای ــی مســئولین ایجــاد اشــتغال ب ــف اصل و یکــی از وظای
ــادی  ــه جه ــی و روحی ــه انقالب ــوی ، روحی ــدت ، اراده ق ــجام ، وح انس

امــکان پذیــر خواهــد بــود.
وی ضمــن تاکیــد بــه اســتمرار ایــن همایــش در مــاه هــای آینــده 
گفــت: امیدواریــم بــا برگــزاری ایــن همایش هــا بتوانیــم حرکــت زنجیــره 
ای محکــم و اســتوار را در راســتای ایجــاد تمــدن نویــن اســالمی کــه در 

گام دوم اعتقــاد و بــاور منــدی اســت را داشــته باشــیم.

ضعف های قانونی برای جلوگیری از کودک همسری؛

رشد ۲۳ درصدی ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله
مطابق با گزارش منتشر 
شده مرکز آمار ایران، ازدواج 
دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله که در 
سه ماهه اول سال جاری، ۷۳۲۳ مورد 
بود؛ با رشد ۲۳ درصدی به ۹۰۵۸ مورد 

در تابستان ۹۹ رسیده است.
سال  تابستان  و  بهار  در  مجموعا 
گذشته ۱۶۰۱۷ مورد ازدواج دختران ۱۰ 
تا ۱۴ ساله به ثبت رسیده بود اما همین 
آمار برای سال جاری به ۱۶۳۸۱ مورد 
رسیده است؛ یعنی آمار ازدواج دختران 
۱۰ تا ۱۴ ساله  در شش ماهه اول سال 
۹۹ نسبت به سال گذشته ۲ درصد رشد 

داشته است.
اگرچه آمار ازدواج دختر بچگان زیر 
۱۰ سال که در بهار ۹۹ یک نفر ثبت 
شده بود، در تابستان گذشته کاهش و 
به صفر رسیده است اما همین افزایش 
 ۱۳ زیر  دختران  ازدواج  درصدی   ۲۳
است  خطری  زنگ  ماه  سه  طی  سال 
که جلوگیری از ازدواج اجباری و کودک 

همسری را بلند کرده است.
این آمار برای دختران ۱۵ تا ۱۹ 
ساله نیز از حدود ۳۶ هزار در سه ماهه 
هزار   ۴۴ حدود  به  جاری  سال  اول 
رشد  و  رسیده   ۹۹ تابستان  در  ازدواج 
تنها ۳  اما  از سوی دیگر  است.  داشته 
سال   ۱۵ از  کمتر  پسران  برای  ازدواج 

که  رسیده  ثبت  به  تابستان گذشته  در 
در مقایسه با بهار ۹۹ با ۵ مورد ازدواج 
ثبت شده، کاهش داشته است. همچنین 
آمار ازدواج ثبت شده برای پسران ۱۵ تا 
۱۹ ساله نیز از حدود ۴۸۰۰ نفر در بهار 
۹۹ به حدود ۵۹۰۰ نفر در تابستان ۹۹ 

افزایش داشته است.
شده  ثبت  والدت های  ر  ما آ  
نیز  سال   ۱۵ از  کمتر  مادران  برای 
جاری  سال  اول  ماهه  سه  به  نسبت 
افزایش یافته و در تابستان ۹۹ به ۳۶۴ 
 ۱۷۸۲۳ همچنین  است.  رسیده  مورد 
ساله   ۱۹ تا   ۱۵ مادران  برای  والدت 
است  رسیده  ثبت  به   ۹۹ تابستان  در 
پدران  برای  آمار  همین  که  حالی  در 

کمتر از ۱۵ سال تنها یک مورد و برای 
پدران ۱۵ تا ۱۹ سال، ۷۵۹ مورد در 

تابستان ۹۹ بوده است.
در  شده  ثبت  طالق  میزان  اما 
است.  توجه  قابل  نیز  بازه سنی  همین 
دختران  برای  شده  ثبت  طالق  تعداد 
۱۰ تا ۱۴ از ۱۳۱ مورد در بهار ۹۹ به 
۱۸۸ مورد در تابستان ۹۹ رسیده است. 
این آمار برای دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله با 
بیش از ۴۰ درصد رشد نسبت به بهار 
۹۹ به ۳۷۶۰ مورد در تابستان ۹۹ رسیده 
بازه  برای پسران در  آمار  است. همین 
سنی ۱۵ تا ۱۹ ساله از ۱۴۰ مورد طالق 
در بهار سال جاری به ۱۶۵ طالق در 

تابستان ۹۹ رسیده است.

در  شده  منتشر  تامل  قابل  آمار 
فرهنگی  و  اجتماعی  وضعیت  گزارش 
ازدواج،  درباره   ۹۹ تابستان  در  ایران 
 ۱۳ زیر  دختران  یمان  زا و  طالق 
شده  ثبت  ر  ما آ به  معطوف  ل  سا
از  برخی  گفته  به  که  حالی  در  است؛ 
به  خانواده ها  از  بسیاری  کارشناسان 
برای  نونی  قا محدودیت های  علت 
ازدواج دختران ۱۳ ساله و کمتر تمایلی 
می توان  بنابراین  ندارند  آن  ثبت  به 
با آنچه اعالم شده  آمار قطعی   گفت 

می تواند متفاوت باشد.
قانونی  ضعف های  وجود  علیرغم 
از کودک همسری در  برای جلوگیری 
تصمیم  با  و  فعلی  شرایط  در  گذشته، 
ازدواج  وام  پرداخت  بر  مبنی  مجلس 
۱۰۰ میلیون تومانی به دختران زیر ۲۳ 
سال، نگرانی از افزایش کودک همسری 
مهارت  نداشتن  است.  شده  بیشتر  نیز 
کافی برای ازدواج و به طبع آن طالق 
زودهنگام، مشکالت بهداشتی ناشی از 
و  اجباری  ازدواج  کودکی،  در  زایمان 
سوءاستفاده از امر ازدواج برای رسیدن 
به منافع مالی و شخصی تنها بخشی از 
پیامدهای منفی کودک همسری است 
که عالوه بر فرهنگ سازی در این زمینه 
نیازمند توجه هرچه بیشتر مسئوالن در 

تصویب قوانین هستیم.
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زیر نظر: علی هوشمند

دانشگاه های   ۲۰۲۰ رتبه بندی  در  ایران  دانشگاه   ۴۶ حضور 
جهان اسالم

پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC( اعالم کرد: ۴۶ دانشگاه ایران در 
 Islamic World University( نتایج رتبه بندی دانشگاه  های جهان اسالم
Rankings( که در سال ۲۰۲۰ انتشار یافته، در میان ۲۸۲ دانشگاه ۲۶ کشور 

اسالمی حائز رتبه شده اند.
اداره کل روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی 
علوم جهان اسالم )ISC(، روز شنبه به نقل از دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست 
این پایگاه آورده است: بررسی نتایج نشان می دهد دانشگاه علوم پزشکی تهران در 
زمره ۱۰ دانشگاه برتر قرار دارد. پس از آن دانشگاه های تهران، علوم پزشکی شهید 
بهشتی، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، تربیت مدرس، پزشکی اصفهان، صنعتی 
امیرکبیر از جمله دانشگاه های برتر )رتبه زیر صد( حاضر در این رتبه بندی هستند.

به گفته وی، بیشترین تعداد حضور دانشگاه  ها متعلق به کشورهای ترکیه، 
ایران و مالزی است که به ترتیب ۸۰، ۴۶ و ۲۲ دانشگاه در این رتبه بندی دارند. 
همچنین دانشگاه  های کشورهای آذربایجان و برونئی امسال برای اولین بار در 

این رتبه بندی حضور دارند.
سرپرست ISC اظهار داشت: رتبه  بندی دانشگاه  های جهان اسالم از سوی 
معیار،  اساس هر  بر  دانشگاه ها  قوت  و  نقاط ضعف  دادن  نشان  با  ISC می تواند 
جایگاه هر دانشگاه را در بین کشورهای اسالمی نشان دهد و اساس هدف گذاری 

و سیاست گذاری دانشگاه ها قرار گیرد.
مورد  دانشگاه هایی   ،”ISC اسالم  جهان  دانشگاه  های  بندی  »رتبه   در 
در   ۲۰۱۶-۲۰۱۸ سال های  در  مدرک   ۸۰۰ حداقل  که  می گیرند  قرار  بررسی 
پایگاه وب آو ساینس )WoS( به ثبت رسانیده باشند. اطالعات این رتبه بندی 
گردآوری   USPTO، WoS، Incite المللی  بین  اطالعاتی  پایگاه های  از 

شده است.
رتبه بندی  منظور  به   )ISC( اسالم  جهان  علوم  استنادی  پایگاه  افزود:  وی 
دانشگاه ها که  مأموریت  مهم ترین  معیارهای خود،  در  اسالم  دانشگاه های جهان 
عبارتند از پژوهش )با وزن۶۰ درصد(، نوآوری )با وزن ۱۵ درصد(، آموزش )با وزن 
این  بر  )با وزن ۱۵ درصد( در نظر گرفته و  ۱۰ درصد( و فعالیت های بین المللی 
قرار می دهد.  ارزیابی  را مورد سنجش و  دانشگاه های کشورهای اسالمی  اساس 
تفاوتی که رتبه بندی ۲۰۲۰ با سا ل  های پیش دارد، محاسبه تعداد مقاالت سلب 
اعتبار شده )Retractions( دانشگاه  ها با نمره منفی است که در شاخصی تحت 

عنوان اعتبار منفی )Neg Rep( آورده می  شود.
دهقانی ادامه داد: از میان دانشگاه  های ۵۷ کشور اسالمی، در مجموع ۲۸۲ 
دانشگاه از ۲۶ کشور در این نظام رتبه بندی حضور دارند و ۱۰ دانشگاه برتر حاضر 
در این رتبه  بندی از کشورهای عربستان، ترکیه، ایران، مالزی، قطر و مصر بوده 
که کشور عربستان با چهار دانشگاه، ترکیه با ۲ دانشگاه، ایران، مالزی، قطر و مصر 

هر کدام با یک دانشگاه در میان ۱۰ دانشگاه برتر جهان اسالم قرار گرفته  اند.
تعداد  بیشترین  گفت:   )ISC( اسالم  جهان  علوم  استنادی  پایگاه  سرپرست 
حضور دانشگاه  ها متعلق به کشورهای ترکیه، ایران و مالزی است که به ترتیب 

۸۰، ۴۶ و ۲۲ دانشگاه در این رتبه بندی دارند.
دهقانی وضعیت سایر کشورهای اسالمی به لحاظ تعداد دانشگاه  های حاضر در 
رتبه  بندی به ترتیب تعداد دانشگاه را به این ترتیب اعالم کرد: مصر )۲۰ دانشگاه(، 
اندونزی )۱۹ دانشگاه(، عربستان سعودی )۱۸ دانشگاه(، پاکستان )۱۷ دانشگاه(، 
)هر  امارات  و  قطر  دانشگاه(،   ۷( نیجریه  دانشگاه(،   ۸( مراکش  و  تونس  الجزایر، 
کدام ۴ دانشگاه(، اردن، قزاقستان و لبنان )هر کدام ۳ دانشگاه(، بنگالدش و  عراق 
)هر کدام ۲ دانشگاه(، آذربایجان، بروئنی، کامرون، کویت، عمان، سنگال، سودان 

و اوگاندا )هر کدام ۱ دانشگاه(.
دانشگاه هایی که رتبه بندی آنها در بازه یکسان هستند همگی هم رتبه بوده 
و ترتیب اسامی ذکر شده در این گزارش مطابق با سامانه رتبه بندی ISC بر اساس 
حروف الفبا )به التین( است. دانشگاه  های صنعتی شیراز و علوم پزشکی زاهدان 

برای اولین بار در این رتبه بندی حضور دارند.

۲۰۰ میلیارد ریال کاالی قاچاق در اندیمشک کشف شد
فرمانده انتظامی خوزستان از توقیف چهار محموله اشیای تزئینی و پمپ آب قاچاق 

به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال در شهرستان اندیمشک خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار سید محمد صالحی روز جمعه در تشریح جزئیات 
این خبر اظهار داشت: در راستای تشدید مقابله با قاچاق کاال و ارز و حمایت از تولید ملی، 
ماموران ایست و بازرسی پل زال شهرستان اندیمشک با کار اطالعاتی طی ۲۴ ساعت 

گذشته چهار دستگاه خودرو تریلر کشنده حامل بار قاچاق را شناسایی و متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی از خودروهای توقیفی تعداد ۹۱۷ کارتن پمپ آب و سه هزار و 

۳۹۳ کارتن انواع مجسمه سرامیکی آب فاقد مجوز گمرکی کشف شد.
فرمانده انتظامی خوزستان تصریح کرد:  در این ارتباط چهار متهم دستگیر و پس از 
تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.پیش از این در ۱۸ دی ماه فرمانده انتظامی 
خوزستان از کشف ۵۰ میلیارد و ۶۷۳ میلیون ریال کاالی قاچاق از جمله بیش از ۴۹ هزار 

لیتر سوخت قاچاق در این استان خبر داده بود.

جانباختن مرد ٩۰ ساله در آتش سوزی مغازه متروکه  
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از جانباختن مرد 

۹۰ ساله در حریق مغازه متروکه خبر داد.
اظهار کرد: ساعت ۰۶:۰۸ دقیقه صبح روز گذشته  باره  این  سید جالل ملکی در 
یک مورد آتش سوزی در یک مغازه به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری تهران اطالع داده شد که بالفاصله در پی آن ایستگاه شماره سه به محل حادثه 

واقع در خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، خیابان درودیان اعزام شد.
و مشاهده  به محل رسیده  دقیقه  زمان سه  در مدت  نشانان  آتش  داد:  ادامه  وی 
کردند که در یک باب مغازه که در طبقه همکف یک منزل قدیمی دو طبقه واقع شده 
بود حریق رخ داده است. این مغازه کرکره ای بود و کرکره آن پایین بود، البته قفل نبود. 

بود،  آغاز شده  بود  مغازه  که  قسمت همکف  همان  در  آتش سوزی  گفت:  ملکی 
مغازه قدیمی بود و دیگر کسب و کاری در آن انجام نمی شد، در طبقه باالی آن یک 
خانواده چهار نفره زندگی می کردند که دود به آن طبقه نیز سرایت کرده بود. گروهی از 
آتش نشانان خود را به قسمت باالیی رساندند و هر چهار نفر را به سالمت خارج کردند. 
وی افزود: به محض باال زدن کرکره، حجم زیادی از دود و آتش از قسمت مغازه 
خارج شد که آتش نشانان مشغول عملیات اطفا شدند و به داخل نفوذ کردند. آتش نشانان 
حین جست و جو با وضعیت سوخته یک مرد مسن که به گفته همسایه ها در همان مغازه 
زندگی می کرده مواجه شدند. ملکی گفت: به گفته افراد این مرد حدود ۹۰ ساله بوده که 
در انتهای مغازه در میان حجمی از شعله ها گرفتار شده بوده است، به تایید عوامل اورژانس 

مشخص شد که او جان خود را از دست داده است. 
وی افزود: کارشناسان در محل حاضر شدند و البته علت اصلی فوت پس از معاینات 

دقیق تر آن توسط عوامل پزشکی قانونی اعالم خواهد شد. 

افشاگری دختر ۲۰ساله در قتل زن شیرازی
دختر شیرازی راز قتل مادرش را نزد پلیس فاش کرد.

انتظامی استان فارس بیان  سرهنگ کاووس محمدی معاون اجتماعی فرماندهی 
کرد: دختری ۲۰ ساله به ماموران پلیس شهرستان فسا مراجعه و اظهار کرد که در سال 
۹۱ دایی ام به همراه دیگر برادر و یکی از دوستانش مادرم را در خانه به قتل رسانده اند 
و او را درون چاهی در یکی از روستا های این شهرستان انداخته اند که بررسی موضوع در 

دستور کار ماموران قرار گرفت.
او افزود: ماموران انتظامی با هماهنگی مقام قضائی، دایی ۳۴ ساله شاکی و همدست 

۲۸ ساله او را شناسایی و آنان را دستگیر و به مقر پلیس آگاهی انتقال دادند.
کشف استخوان های مقتول در چاه

معاون اجتماعی پلیس فارس، تصریح کرد: متهم در بازجویی اولیه اقرار کرد که به 
علت اختالف با خواهرم، به همراه دیگر برادرم )۳۸ ساله( که در حال حاضر در یکی از 
کشور های اروپایی است خواهرم را به قتل رساندیم و با کمک دوستم با موتورسیکلت او 

را به درون چاهی در یکی از روستا های این شهرستان انداختیم.
سرهنگ محمدی با بیان اینکه پس از هماهنگی با مقام قضائی، ماموران انتظامی 
به همراه عوامل امدادی به محل مورد نظر اعزام شدند، گفت: در بازدید از آن چاه، تعدادی 

از استخوان های مقتول کشف و تحویل پزشک قانونی شد.
این مقام انتظامی با بیان اینکه متهمان پس از سیر مراحل قانونی روانه زندان شدند، 
به شهروندان توصیه کرد که مشکالت خانوادگی خود را با مراجعه به مراکز مشاوره مجاز 

حل و فصل کنند.

گاه
انش

، د
جو

انش
د

روحی الهی

ده
گزی

ی 
ها

خبر

زیر نظر: ناظم رام

ت
العا

اط
ی 

اور
فن

جواد احمدی

آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

و  متنوع  نتایج  لیک فیلد  اینتل  پردازنده های  روی  اولیه  بنچمارک های 
آن ها  کارایی  و  درباره ی کیفیت  نتیجه  گیری  نشان می دهند که  متناقضی  حتی 

را دشوار می کند.
گزارش ها و اخباری که اخیرا درباره ی پردازنده های اینتل لیک فیلد منتشر 
بررسی های  به  نگاه  با  کاربران  درواقع،  هستند.  همراه  ابهام  کمی  با  شده اند، 
و  قدرت  از  گوناگونی  نتایج  سخت افزار،  دنیای  متنوع  رسانه های  در  انجام شده 
کارایی پردازنده های جدید تیم آبی دریافت می کنند. برخی از نتایج اولیه نشانه  های 
مناسبی از قدرت فراوان محصول جدید اینتل بودند که حتی پیش بینی می کردند 
کوالکام و سامسونگ از نتایج به دست آمده هراسان شوند. به هر حال، می توان با 
کمی دقت در زاویه ی دید و بررسی پردازنده های لیک فیلد، نتیجه  گیری منطقی 

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی ۷ واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸۱۰۰y-Core m۳ در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )۳/۸۸ دربرابر ۲/۹۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز ۲۵۵ را دربرابر امتیاز ۱۶۲ رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸۱۰۰y-m۳ را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸۶ برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/۳ 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R۲۰ و R۱۵ و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵.۱ دیده می شود. پردازنده ی ۸۱۰۰Y-m۳ در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x۸۶ مبتنی بر شبیه سازی ۳۲ بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ۸cx بهتر ظاهر شده )۷۹۷ دربرابر 
۷۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز ۲،۷۶۰ دربرابر ۱،۴۴۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵.۲ گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   ۸/۱ با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت ۸/۱ برابر از 

پیش بینی اکثر کارشناسان ضعیف تر است.
ام در  از کور  بهتری  آزمایش های کنونی عملکرد  پردازنده ی لیک فیلد در 
وظایف چند هسته ای دارد. در اینجا، این سؤال مطرح می شود: آیا پردازنده ی جدید 
اینتل با قیمت مناسبی به بازار عرضه می شود که شاهد توزیع انبوه محصوالت 
مبتنی بر آن باشیم؟ احتماال پاسخ منفی خواهد بود. درنهایت، بازهم راه چاره ای 
به جز منتظرماندن برای عرضه ی محصوالت نهایی و نتیجه گیری درباره ی عمر 

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

د  ستا درمان  ون  معا
ضمن  تهران  استان  کرونا 
انتقاد از تجمع مردم در محل 
بستری  مشهور  افراد  که  بیمارستانی 
می شوند، گفت: این موضوع نه تنها به 
بیمار کمک نمی کند بلکه می تواند سبب 
افزایش چرخه انتقال بیماری کرونا شود.

بر  تاکید  با  توکلی،  نادر  دکتر 
اینکه در هر ازدحامی که پروتکل های 
بهداشتی رعایت نشود احتمال و خطر 
دارد،  وجود  کووید۱۹  ویروس  انتقال 
طبق  فجر  جشنواره  درمورد  گفت: 
ظرفیت  سوم  یک  با  باید  دستورالعمل 
باید  موضوع  این  شود.  برگزار  سینما 
برای شرایط خاص درنظر گرفته شود 
قطعا  نشود  فراهم  الزم  شرایط  اگر  و 
نمی توان تضمینی اعالم کرد که اتفاقی 
از نظر انتقال ویروس نمی افتد. در مورد 
این  ما  جشنواره های فجر مشکل دوم 
است که در بین سانس فیلم ها و یا در 
سالن سینما افراد از خوراکی و نوشیدنی 
استفاده می کنند که این کار مستلزم کنار 
خطر  می تواند  که  است  ماسک  زدن 

انتقال بیماری را افزایش دهد.
پروتکل های  رعایت  درباره  وی 
خبری  ی  نشست ها ر  د شتی  ا بهد
کرد:  اظهار  فجر،  جشنواره  فیلم های 
تصمیم گیری پیرامون برگزاری جشنواره 
بر  بیشتر  ما  و  نیست  استانی  ستاد  با 
زمانی  هستیم.  فعال  نظارتی  مباحث 
افزایش  نشست ها  در  افراد  تعداد  که 
یابد ممکن است سبب بروز مشکالتی 
شود البته؛ در حال حاضر هنوز هم در 

خصوصی،  محافل  موارد  درصد   ۸۰
خطرات  مهمانی ها  و  شب نشینی ها 

بیشتری نسبت به جشنواره ها دارد.
توکلی ادامه داد: در اماکن اداری 
موضوع  این  خوشبختانه  دانشگاهی  و 
نهادینه شده است که اکثر جلسات به 
بنابراین  شود،  برگزار  وبیناری  صورت 
در  درصد   ۹۰ از  بیش  موضوع  این 
رعایت می شود.  اینچنینی  نشست های 
نگرانی فعلی ما نشست های حضوری در 
فضاهای سر بسته است که افراد برای 
خوردن و آشامین ماسک را کنار می زنند، 
این موضوع در ادامه ساده انگاری است 
که برخی به آن دچار شدند و می تواند 
عاملی برای گسترش بیماری و بروز موج 

چهارم بیماری شود.
وی در خصوص وضعیت ورودی 
تهران،  بیمارستان های  به  بیماران 

وضعیت  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار 
متاسفانه  که  است  نوسان  یک  دچار 
ورودی  مراجعه کننده  سرپایی از هفته 
گذشته باالی ۲۰۰۰ مورد در روز شده 
است و میران بستری روزانه به ۳۰۰ نفر 
رسیده است که زنگ خطری برای ما 
است. متاسفانه مشکل دیگر در یک یا 
دو هفته اخیر این است که به شکل نادر 
شاهد عوارض خاص کرونا در هفته دوم 
تا ششم بیماری هستیم که این هم یک 
هشدار جدی برای ما است. درگیری های 
قلبی، درگیری سیستم عصبی و عوارض 
این عوارض خاص  ثانویه جزو  عفونی 

هستند که در برخی افراد رخ می دهد.
استان  کرونا  ستاد  درمان  معاون 
تهران درخصوص پیش بینی از روزهای 
دو  به  ما  پیش بینی  کرد:  تصریح  آتی، 
عامل وابسته است، اول میزان رعایت 

مناسب  گذر  دوم  و  مردم  حساسیت  و 
از مراسمات خاص است که امیدواریم 
بتوانیم با شرایط مناسب و برنامه ریزی 
در  بگذاریم.  سر  پشت  را  آن  درست 
افزایش  مردم،  رعایت  عدم  صورت 
و...  رو  پیش  تعطیلی  دنبال  به  سفرها 
امکان بروز موج چهارم بیماری در اواخر 

بهمن ماه وجود دارد.
وی درخصوص آغاز به کار تورها 
و هتل ها برای نوروز ۱۴۰۰، تاکید کرد: 
شرایط  به  وابسته  کامال  موضوع  این 
بیماری در کشور در اواسط اسفند است. 
مردم سال گذشته هم عید را در منزل 
بودند و شرایط برگزاری تورها و سفرها 
در  بیماری  موقعیت  به  وابسته  کامال 

روزهای آتی است.
در  مردم  تجمع  از  انتقاد  با  وی 
مقابل بیمارستان ها به دنبال ابتالی افراد 
مشهور به کرونا، بیان کرد: این یکی از 
مشکالت است که مردم تصور می کنند 
بیمارستان محل  مقابل  در  آنها  حضور 
تاثیری  آنها  عالقه  مورد  فرد  بستری 
در  افراد  حضور  فعلی  شرایط  در  دارد. 
به  و  نمی کند  بیمارستان کمکی  محل 
و  عفونت  انتقال  زنجیره  افزایش  جز 

بیماری نتیجه دیگری ندارد.
به  اشاره  با  خاتمه  در  توکلی 
ن  شا و ه فر د خر ر  حضو یش  ا فز ا
دنبال  به  بر  معا در  دستفروشان  و 
نزدیکی به سال نو، افزود: اماکن باید 
تجمعاتی  و  موضوع  این  کنترل  برای 
تا شاهد  ورود کند  پدید می آورند،  که 

افزایش انتقال بیماری نباشیم.

معاون درمان ستاد کرونا تهران:

امکان بروز موج چهارم بیماری در اواخر بهمن ماه وجود دارد

نیروی  راهور  ترافیک  عملیات  معاون  جانشین 
و  تردد  منع  وضعیت  آخرین  اعالم  با  نتظامی  ا
کمیته  امروز  مصوبه  برابر  ترافیکی  های  محدودیت 
امنیتی انتظامی وزارت کشور گفت: از روز شنبه تردد 
خودروهای غیر بومی به استانهای مازندران، گیالن و 

گلستان ممنوع شد.
این  اساس  بر  گفت:  ابراهیمی  رسول  سرهنگ 
مصوبه که با هدف جلوگیری از گسترش بیماری کرونا 
به انجام رسیده است، تردد خودروهای غیر بومی به 

بندرعباس،  شیراز،  اصفهان،  مشهد،  استان  شهرهای 
بوشهر، جزیره قشم و کیش به دلیل مسافر پذیر بودن 

از امروز شنبه ممنوع است.
وی اظهار داشت: با توجه به این مصوبه عالوه 
شهرهای  به  بومی  غیر  خودروهای  از  جلوگیری  بر 
اعالم شده رانندگانی که به این مصوبه توجه نکنند 
مبلغ پنج میلیون ریال جریمه برای پالک خودرو آنان 

منظور خواهد شد.
 ۲۲ روی  پیش  تعطیالت  لحاظ  به  مصوبه  این 

قانون  اعمال  متخلفین  برای  و  شده  منظور  بهمن 
خواهد شد.

پیش از این محدودیت طرح شبانه در شهرهای 
نارنجی از ساعت ۲۱ تا سه بامداد اعالم شده بود و این 
تردد در شهرهای زرد و آبی با توجه به مصوبات استانی 
اعمال می شد اما اکنون براساس مصوبه وزارت کشور 
تردد شبانه در تمام شهرها بر اساس همان ساعت اعالم 
شده مجدد اعمال خواهد شد و رانندگان خاطی به مبلغ 

دو میلیون ریال جریمه خواهند شد.

راهور ناجا اعالم کرد؛

ممنوعیت تردد خودروها از امروز در بسیاری از شهرها 
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گرامیداشت  با  همزمان 
فاطمه  حضرت  والدت  روز 
از  زن،  روز  و  )س(  زهرا 
»شمس«  سامانه  جدید  قابلیت های 
افتتاح  ایران رونمایی و  بانک صادرات 
سامانه  این  طریق  از  آنالین  حساب 

عملیاتی شد.
بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
صادرات ایران، طی مراسمی به مناسبت 
فرخنده  در  و  فجر  مبارک  دهه  ایام ا... 
زهرا  فاطمه  حضرت  والدت  سالروز 
با حضور  روز زن،  و گرامیداشت  )س( 
اشرف بروجردی، رئیس سازمان اسناد 
صیدی،  حجت اله  ملی،  کتابخانه  و 
مدیرعامل بانک صادرات ایران و جمعی 
از مدیران ارشد و همکاران این بانک، 
شمس  سامانه  جدید  قابلیت های  از 
کردند  رونمایی  سپهر(  مجازی  )شعب 
افتتاح آنالین حساب در این سامانه  و 

عملیاتی شد.
مراسم  این  در  صیدی  حجت اله 
فاطمه  حضرت  ویژگی های  بیان  با 
همکار   بانوان  زحمات  از  )س(  زهرا 

قدردانی کرد.
وی با بیان اینکه مدیریت مادران 
به  خود  فرزندان  اعزام  برای  شهدا 
جبهه های جنگ حق علیه باطل، عینیت 
مقام  واال  مادر شهیدان  مقام  از  یافته، 

اکبری قدردانی کرد.
همکار  بانوان  افزود:  صیدی   
صادرات  بانک  شبکه  در  ارزشمندی 
ایران مشغول فعالیت هستند و در حدود 
۱۳ هزار نفر از بانوان همکار در بانک 
صادرات ایران، بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد 
تومان سپرده و بیش از ۴۲۰ هزار میلیارد 
تومان دارایی را مدیریت می کنند و در 
این سال های سخت در رونق و جهش 
تولید و اعتباردهی به بنگاه های تولیدی 
نقش اساسی داشته اند. مدیرعامل بانک 
طرح  که  این  بیان  با  ایران  صادرات 

برای  ایران  صادرات  بانک  طراوت 
تحریک تقاضا و رونق تولید ارائه شد، 
استان ها  و  شعب  در  طرح  این  افزود: 
لحاظ  از  امروز  و  شده  اجرا  خوبی  به 
دارایی ها، سپرده ها و مصارف تولید در 
رده سه بانک اول کشور قرار داریم. به 
طوری که در برخی بخش ها اول و در 
و  هستیم  دوم  رتبه  حائز  دیگر  برخی 
کنار همکاران  در  بزرگ  این خواهران 
صیدی  آفریده اند.  را  حماسه  این  مرد 
بانک  همکاران  که  این  به  اشاره  با 
صادرات ایران در دوران کرونا در کنار 
متحمل  زیادی  زحمات  درمان  کادر 
ما حتی  افزود: خواهران همکار  شدند، 
در زمان اوج شیوع بیماری کرونا با وجود 
بر سر کار  از مرخصی،  استفاده  امکان 
خود حاضر شدند و کارهای ارزشمندی 
انجام دادند که از زحمات تمامی ایشان 
در بانک صادرات ایران قدردانی می کنم.

با سعی و تالش  تاکید کرد:  وی 
همکاران، بانک صادرات ایران از زیان 
انباشته سال ۹۶ خارج شد و به سمتی 
حرکت می کنیم که در صورت های مالی 
قادر به تقسیم سود باشیم. وظیفه ما در 

رونق  و  مردم  به  خدمتگذاری  بانک 
اقتصاد است.

رئیس  همچنین  مراسم  این  در 
به  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان 
تبریک  با  مراسم  ویژه  مهمان  عنوان 
والدت  زادروز  و  فجر  مبارک  دهه 
در  گفت:  )س(،  زهرا  فاطمه  حضرت 
ایجاد ساختار فکری ، آرمان ها، وظایف 
کسانی  ویژه  به  و  مسئولیت هایمان  و 
ایفا می کنند، مرهون  که نقش مادری 
وجود حضرت فاطمه زهرا )س( هستیم.

اشرف بروجردی افزود: وجودی که 
قطب عالم امکان و منشا همه هستی 
و آنچه که می توان در جهان هدایت گر 

باشد، نامیده می شود.
وی گفت: وجود ایشان در زندگی 
ما به عنوان یک پیشتاز، مقتدا و اسوه 
مطرح است. آنچه ما امروز به آن برای 
داریم،  نیاز  اجتماعی  سرمایه  ساخت 
دیگران  برای  باید  که  است  کرامتی 
قائل باشیم. وظیفه داریم که راه صحیح 
ارزش هایی  یادآوری کنیم و  را  زندگی 
را  ارزش ها  آن  که  داریم  انقالب  در 

ملت های دیگر ندارند.

فداکاری  یادآوری  با  بروجردی   
اینکه  برای  شهدا  افزود:  شهدا  مادران 
و  زیستن  خوب  آزادی،  طعم  ما  مردم 
تعلق خاطر به سرزمین را بچشند، جان 

خود را فدا کردند.
از سخنان  وی در بخش دیگری 
خود با تاکید بر الگو گرفتن از خصایص 
فراوان حضرت فاطمه زهرا )س(، علم 
و دانش را مورد توجه قرار داد و گفت: 
جهل دشمن شماره یک بشریت است و 
برای رسیدن به نقطه قوت، دانش الزمه 

همه ملت ها است.
ز   ا مراسم  ین  ا ز  ا بخشی  در 
شمس  نه  ما سا ید  جد ی  بلیت ها قا
رونمایی شد تا چرخه خدمات بانکداری 
الکترونیک بانک صادرات ایران کامل تر 
مجازی  )شعبه  شمس  سامانه  شود. 
پرکاربرد  خدمات  ارائه  هدف  با  سپهر( 
بانکی راه اندازی شده تا مشتریان بتوانند 
به صورت غیرحضوری، خدمات بانکی 

دریافت کنند.
»درخواست اینترنتی تسهیالت و 
»دریافت  حساب«،  »افتتاح  تعهدات«، 
چک  از  سوءاثر  »رفع  دسته چک«، 
ت  ما خد زی  ل سا فعا «  ، برگشتی«
»دریافت  لکترونیکی«،  ا نکداری  با
»ثبت نام  و  ینترنتی«  ا صورتحساب 
اقساط  تعویق  درخواست  سامانه  در 
تسهیالت«، از جمله خدماتی است که 
اختیار  در  »شمس«  سامانه  طریق  از 

مشتریان قرار می گیرد.
همچنین در این مراسم با حضور 
مادر  کاظمی،  کبری  نم  خا حاجیه 
بانوان  از  اکبری،  واالمقام  شهیدان 

همکار منتخب تجلیل و قدردانی شد.
شهید مرتضی اکبری در بهمن ماه 
سال ۶۵ در عملیات کربالی ۵ و شهید 
حمید اکبری از همکاران بانک صادرات 
ایران در پنجم مرداد سال ۶۷ در عملیات 
مرصد به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

معاون طرح و برنامه بانک ایران زمین:
هیچ سازمان و ارگانی بدون طرح و برنامه، نمی تواند در بلند 

مدت رشد کند
معاون طرح و برنامه و مدیر امور شعب استان های 
در  البرز  استان  از شعب  بازدید  زمین، ضمن  ایران  بانک 
جلسه ای با همکاران ستادی و شعب این استان بر لزوم 
برنامه ریزی و حرکت براساس اهداف بانک تاکید کردند. 
زمین،  ایران  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
سوادکوهی، معاون طرح و برنامه این بانک ضمن اشاره 

به اهمیت آماده سازی نقشه راه  بانک در سال ۱۴۰۲ و لزوم برنامه ریزی بلند مدت 
به منظور کسب جایگاه برتر بین بانک های خصوصی گفت: هیچ سازمان و ارگانی 
بدون طرح و اجرای برنامه های تدوین شده، نمی تواند در بلند مدت پایداری خود 

را حفظ کرده و رشد قابل توجهی داشته باشد.
در ادامه محمد حسینی کناروئی مدیر امور شعب استان ها، پس از بررسی 
عملکرد مدیریت شعب استان های البرز گفت: بی شک بدون برنامه ریزی و حرکت 
در حول برنامه های تدوین شده، هیچ موفقیتی حاصل نخواهد شد و تمامی پرسنل 
بانک ایران زمین نیز به درستی درک صحیحی از این موضوع دارند و همواره بر 
اساس برنامه ریزی دقیق و تکیه بر توانایی های خود، موفق به دستیابی به اهداف 

تعیین شده، می شوند.
در این جلسه ایرج رئیسی مدیرشعب منطقه البرز، قزوین و زنجان توضیحاتی 
در خصوص اهمیت برنامه ریزی و تالش همکاران منطقه به منظور پیشرفت و 

تحقق اهداف بانک بیان داشت.

از فروردین ماه سال آینده، پرداخت چک های جدید منوط به 
ثبت در سامانه صیاد است

پیرو الزام ثبت الکترونیکی چک های جدید در سامانه صیاد در زمان صدور، 
تأیید و یا انتقال چک، اجرای تبصره )۱( ماده )۲۱( مکرر الحاقی قانون صدور چک 
الزامی بوده و پرداخت چک های جدید، منوط به ثبت در  از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ 

سامانه صیاد است.
از تاریخ یاد شده، توزیع دسته چک های جدید با طرح جدید برای متقاضیان 
آغاز می شود و ارائه دسته چک مطابق با طرح قبلی ممنوع است. هم چنین، پرداخت 
چک های جدید کارسازی شده در سامانه چکاوک، طبق اطالعات ثبت شده در سامانه 
صیاد انجام می پذیرد. بر این اساس، بانک ها موظفند بر اساس استعالم از سامانه 
صیاد، نسبت به پذیرش و کارسازی چک های جدید به صورت درون بانکی اقدام و در 
صورت ثبت نکردن چک در سامانه مذکور، از پرداخت وجه چک، خودداری نمایند.

در بازدید رییس کل بیمه مرکزی از شعبه آبادان بیمه ایران معین 
مطرح شد:

طرح های نوآورانه، افزایش ضریب نفوذ بیمه را به دنبال دارد
بازدید از شعب شرکت های بیمه ای و برسی فرآیند 
خدمات دهی و پرداخت خسارت به مردم از وظایف ذاتی 

نهاد ناظر است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل 
بیمه مرکزی، همزمان با فرارسیدن چهل و دومین سالروز 
دهه فجر، دکتر غالمرضا سلیمانی در بازدید از شعبه بیمه 
ایران معین در آبادان، ضمن اعالم این مطلب افزود:شرکت 

»ایران معین« به دلیل تمرکز در مناطق آزاد و تجاری سراسر کشور تاثیر مهمی 
در امر تجارت بین المللی دارد.

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اهمیت طرح های نوآورانه در توسعه و 
همگانی سازی صنعت بیمه، اظهار داشت: این شرکت »طرح مهر ایران معین«  را 
که طرح بسیار موثر و خوبی ست که در دوران کرونایی با توجه به شرایط اقتصادی 

مردم ارائه کرده است.
از مزایای این طرح، اعالم کرد: بیمه گذاران طرح  با برشمردن برخی  وی 
یادشده می توانند وامی دریافت کنند که به نوعی وام قرض الحسنه محسوب می 

شود که کارمزد ندارد.
سلیمانی افزود: در حالی که طبق قانون برای بیمه شخص ثالث مبلغ حق 
بیمه باید بصورت نقد پرداخت  شود ولی با این طرح به منظور حمایت از مردم در 
شرایط سخت کرونایی و رفاه حال آنان اجازه داده شده در قالب اقساط ۱۲ماهه این 

مبالغ پس از صدور بیمه نامه  به بانک پرداخت شود.
بر اساس این گزارش، داریوش محمدی _ مدیرعامل بیمه ایران معین _ نیز 
ضمن ابراز خرسندی از حضور رییس کل بیمه مرکزی و هیات همراه در این مراسم، 
گفت: ۱۰۰ میلیون ریال وام قرض الحسنه بدون ضامن، کارمزد و سود در کمترین 
زمان برای تسهیالت بیمه شهروندان ساکن درمناطق آزاد در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه عموم شهروندان ساکن در منطقه آزاد اروند می توانند به 
شبکه نمایندگان و شعب بیمه ایران معین در  آبادان، خرمشهر و ماهشهر مراجعه 
کنند و با کمترین تشریفات اداری بیمه نامه قبلی خود را با دریافت تسهیالت و به 

صورت غیر نقدی تمدید کنند.

شعبه بیمه آسیا در بندر ماهشهر افتتاح شد
به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، در پنجمین روز 
شعبه  استان خوزستان،  به  آسیا  بیمه  ارشد  مدیران  سفر 
حضورمسعود  با  مراسمی  طی  آسیا  بیمه  ماهشهر  بندر 
بادین، نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا، 
معاونین مدیرعامل، تنی چند از مدیران، سرپرست منطقه 
هشت و روسای شعب استان و شبکه فروش افتتاح شد.

بنا بر این گزارش، همچنین در این مراسم نماینده ولی فقیه و امام جمعه 
بندر ماهشهر، فرمانداری و نیروی انتظامی این بندر و تعدادی از مدیران شرکت 
های پتروشیمی، اداره کل دارایی شهرستان و روسای سایر شرکت های بیمه 

داشتند. ماهشهر، حضور  در 
در آیین افتتاح شعبه بندرماهشهر، مسعود بادین، نایب رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل بیمه آسیا در سخنانی ضمن تبریک ایام دهه فجر انقالب اسالمی 
و همچنین میالد با سعادت حضرت زهرا)س( و روز زن، افتتاح شعبه بیمه آسیا 

در این ایام خجسته را به فال نیک گرفت و تبریک گفت.
مدیرعامل بیمه بیمه آسیا در ادامه اظهارات خود با اشاره به لزوم حرکت 
در مسیر شعار جهش تولید، گفت: بیمه آسیا به عنوان یک شرکت بیمه ای در 
گری  بیمه  وظیفه  به  خوبی  به  است  توانسته  ظالمانه،  اقتصادی  جنگ  شرایط 

خود عمل کند.
امنیت  باید  گذار  بیمه  که  موضوع  این  بر  تاکید  با  آسیا  بیمه  مدیرعامل 
فکری و روحی داشته باشد، اظهار داشت: بیمه آسیا با توانگری مالی سطح یک 
با تمام توان  توانمندی علمی - فنی و کادر مجرب،  بیمه مرکزی،  تایید  مورد 
آماده ارائه خدمات بیمه ای در این منطقه است و امیدواریم با حمایت مسئولین 
محلی، پرچم خدمت بیمه ای بیمه آسیا به شکلی ماندگار در منطقه باال باشد.

نایب رییس هیأت مدیره بیمه آسیا با تصریح قدمت ۶۱ ساله بیمه آسیا در 
ارائه خدمات بیمه ای، اظهار داشت: بیمه آسیا با رصد و نیازسنجی بازار بیمه ای 
استان خوزستان، آماده همکاری صد در صدی با صنایع پتروشیمی این منطقه 
است و به طور حتم با توسعه همکاری های متقابل و اعالم نیازهای بیمه ای، 

بیمه نامه های مورد درخواست تهیه و ارائه خواهد شد.
شعبه  افتتاح  با  منطقه  در  ای  بیمه  امور  انجام  تسهیل  از  بادین  مسعود 

ماهشهر و تفویض اختیارات بیشتر به این شعبه خبر داد.
مسعود بادین با اشاره به فرارسیدن روز زن و اعالم آغاز برگزاری جشنواره 
فروش بیمه های عمر و پس انداز بیمه آسیا با تخفیف های ویژه به خریداران، 
بانوان در این  انداز به  توصیه کرد، با خرید و اهدا بیمه نامه های عمر و پس 
مناسبت فرخنده، می توانیم گامی در جهت توسعه صنعت بیمه کشور برداریم.

امام جمعه بندر ماهشهر در سخنانی با اشاره به آوازه بیمه آسیا در سراسر 
کشور از بیمه به عنوان یکی از پیش نیازهای توسعه کشور نام برد.

وی در ادامه بیمه را عنصر آرامش جامعه و ملت خواند و با اشاره به اینکه 
عنوان قطب صنعت  به  و  برخوردار  باالیی  پتانسیل  و  از ظرفیت  ماهشهر  بندر 
قدمت  دارای  و  اعتماد  مورد  ی  بیمه  وجود  و  پشتیبانی  بر  شود  می  محسوب 

باالی ۶۰ سال برای رسیدن به آرامش صنعت و جامعه تاکید کرد.
به  اشاره  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  ماهشهر  بندر  جمعه  امام 
این موضوع که استکبار و دشمنان نظام دنبال مطرح کردن ناکارآمدی جامعه 
و  اقتصادی  دفاعی،  های  زمینه  و  دینی  و  سیاسی  نظام  مدیریت  در  اسالمی 
و  برد  نام  کشور  توسعه  ابزارهای  از  یکی  عنوان  به  بیمه  از  است،  اجتماعی 
و  توسعه  تجاری،  اقتصادی،  های  حرکت  پیشرفت  در  را  آن  نقش  همچنین 

نقل مثمرثمر خواند. حمل و 

اعالم آمادگی پاالیشگاه های هند برای خرید نفت خام 
ایران

رئیس شرکت نفت هند اعالم کرد در صورت سبک شدن تحریم های 
آمریکا، پاالیشگاه های هند آماده خرید نفت خام ایران خواهند بود.

خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه از دهلی نو گزارش داد که ام. کی. 
سورانا، رئیس شرکت نفت دولتی هندوستان امروز در یک کنفرانس خبری 
در دهلی نو گفته است: اگر تحریم های آمریکا سبک شود، پاالیشگاه های 

نفتی هند واردات نفت از ایران را از سر خواهند گرفت.
بازار هستند  اینکه پاالیشگاه های هند مشغول ارزیابی  با بیان  وی 
تا ارزش تولیدات خود را از حیث حداکثر توان درآمدزایی بسنجند، افزوده 
است: از آنجایی که نفت خام ایران در سبد )واردات( پاالیشگاه های هند 
قرار داشت، هرگاه شرایط تحریمی به حال عادی باز گردد و نفت خام در 
بازار فراهم باشد، ما خوشحال خواهیم شد و ترجیح ما همچنان این است 

تا نیاز نفتی خود را بار دیگر از ایران تامین کنیم.
بر اساس این گزارش، دارمندرا پرادام، ویر نفت هند سال گذشته در 
صحبت هایی گفته بود: هند سومین واردکننده و مصرف کننده بزرگ نفت 
در جهان است و می خواهد وارداتش را تنوع بخشد و در دولت بایدن کار 

واردات نفت از ایران و ونزوئال را از سر بگیرد.
رویترز در ادامه گزارش خود اشاره می کند به اینکه محمدجواد ظریف، 
وزیر خارجه ایران روز دوشنبه برای اولین بار اعالم کرد که واشنگتن و 
تهران باید قدم هایی را هماهنگ با هم برای بازگشت به »برجام« بردارند. 
بایدن نیز به دنبال یافتن یک راه حل دیپلماتیک برای زنده کردن توافق 
شدن  سبک  احتمال  اساس  همین  بر  و  است  )برجام(  ایران  هسته ای 

تحریم های ایران وجود دارد.
این خبرگزاری خاطرنشان کرده است تا نیمه سال ۲۰۱۹ که ترامپ 
تحریم های نفتی ایران را بازگرداند، هند بعد از چین، دومین خریدار نفت 

ایران بود.

خوش بینی کمیته وزارتی اوپک پالس به بهبود بازار نفت در ۲۰۲۱
کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیر اوپک اعالم کرد که 

به بهبود بازار نفت در سال ۲۰۲۱ خوش بین است.
به گزارش دبیرخانه اوپک، بیست و ششمین نشست کمیته مشترک وزارتی 
نظارت بر توافق تولیدکنندگان عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده 
ریاست  به  بهمن ماه(   ۱۵ )چهارشنبه،  امروز   JMMC به  )اوپک( موسوم  نفت 
عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی و همکاری الکساندر نواک، 
معاون نخست وزیر روسیه از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد.این کمیته بر نقش 
مثبت توافقنامه همکاری )DoC( در زمینه حمایت از توازن دوباره بازار جهانی 
نفت مطابق تصمیم های تاریخی دهمین نشست فوق العاده اوپک و غیر اوپک در 
۱۲ آوریل ۲۰۲۰ برای تعدیل تولید نفت خام و تصمیم صدوهفتادونهمین نشست 
اوپک و یازدهمین نشست وزیران اوپک و غیراوپک در ۶ ژوئن ۲۰۲۰ تاکید کرد.

این کمیته با قدردانی از کاهش تولید داوطلبانه و قابل توجه عربستان از 
یکم فوریه ۲۰۲۱ و به مدت دو ماه، بر نیاز به رویکردی انعطاف پذیر و پیشگیرانه 

ازسوی همه اعضای شرکت کننده در توافقنامه همکاری تاکید کرد.
این کمیته با بررسی گزارش ماهانه تهیه شده توسط کمیته مشترک فنی 
)JTC( اوپک و غیر اوپک و داده های مربوط به تولید نفت خام ائتالف اوپک 
کننده  مثبت کشورهای شرکت  از عملکرد  ماه دسامبر سال ۲۰۲۰،  در  پالس 
اوپک  اولیه  توافق  به  ماه  این  در  ائتالف  این  پایبندی  مجموع  کرد.  استقبال 
پالس ۱۰۱ درصد بود که بر پایبندی حداکثری کشورهای شرکت کننده به این 

توافقنامه تاکید می کند.
از زمان نشست  این کمیته عنوان  کرد که کشورهای اوپک و غیراوپک 
وزیرات این ائتالف در آوریل سال ۲۰۲۰ به طور مجموع ۲ میلیارد و صد میلیون 
بشکه از تولید نفت خود کاسته و سبب تثبیت بازار نفت و تسریع در روند تعادل 
توافقنامه  در  شرکت کنندگان  تعهد  بر  تاکید  با  ادامه  در  کمیته  شده اند.این  آن 
از سهمیه  و جبران تخطی  تولید  توافق کاهش  به  پایبندی کامل  بر  همکاری 
کاهش تولید خود بر اهمیت تسریع در برقراری تعادل بازار تأکید کرد. پیشرفت 

نیجریه در این زمینه کاماًل مشهود بوده است.
این کمیته یادآور شد که ذخیره سازی نفت خام کشورهای عضو سازمان 
توسعه و همکاری های اقتصادی )OECD( در دسامبر سال ۲۰۲۰ برای پنجمین 
در  نفت  تقاضای  و  اقتصادی  چشم انداز  اگرچه  است.  یافته  کاهش  پیاپی  ماه 
بود، گسترش تدریجی واکسن ها در  نامشخص خواهد  آینده همچنان  ماه های 
سراسر جهان عاملی مثبت برای بقیه سال است که سبب تقویت اقتصاد جهانی 

و تقاضای نفت می شود.
این کمیته به همه کشورهای شرکت کننده یادآوری کرد که با توجه به 
شرایط نامشخص بازار هوشیار و انعطاف پذیر باقی بمانند و در مسیر خود که 
تاکنون آثار مثبت زیادی به همراه داشته است، باقی بمانند. نشست بعدی این 

کمیته در سوم مارس ۲۰۲۱ )۱۳ اسفندماه( برگزار می شود.

همزمان با فرخنده زادروز حضرت فاطمه زهرا)س( و روز زن

افتتاح حساب آنالین در سامانه »شمس« بانک صادرات ایران عملیاتی شد
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زیر نظر: محمد امامی

عرضه نخستین محصول تولیدی پتروشیمی 
هگمتانه در بازار

مدیرعامل پتروشیمی هگمتانه همدان گفت: پس از یک ماه واکاوی 
محصول خروجی این پتروشیمی، نخستین محصول تولیدی پودر پی.وی.

سی با درجه پزشکی و دارای استانداردهای جهانی در بازار عرضه شد.
برای  و  آماده  محصول  این  محموله  نخستین  افزود:  شمخانی  ناصر 

ارسال به کارخانه مورد نظر بارگیری شده است.
وی با تاکید بر اینکه تامین خوراک اولیه این پتروشیمی از دغدغه های 
تولیدکننده  واحدهای  از  اولیه  بود خوراک  قرار  است، گفت:  این مجموعه 
وی سی ام )VCM( پتروشیمی اروند و غدیر تامین شود که تا کنون قراردادی 

در این رابطه منعقد نشده است.
شمخانی با اشاره به اینکه این مجموعه برای نخستین بار در کشور 
پودر پی وی سی با درجه پزشکی استاندارد تولید می کند، بیان کرد: یک ماه 
تولیدات ما برای رسیدن به استانداردهای جهانی واکاوی و سرانجام محصول 

نهایی برای استفاده در حوزه پزشکی تولید و عرضه شد.
مدیرعامل پتروشیمی هگمتانه تصریح کرد: ما تالش کردیم با قدرت 
وارد بازار شویم و با ارائه محصول دارای استانداردهای جهانی، نیاز مشتریان 

را تامین کنیم.
بود  نفر   ۲۰۰ پتروشیمی  این  اولیه  اشتغالزایی  کرد:  خاطرنشان  وی 
نفر   ۳۰۰ به  مجتمع  شغلی  فرصت های  جدید،  واحدهای  راه اندازی  با  که 

افزایش یافت.
از نیروهای شاغل در پتروشیمی  به گفته وی، نزدیک به ۹۰ درصد 
به تخصصی  توجه  با  و  استان همدان هستند  بومی  نیروهای  از  هگمتانه 
بودن اشتغال در این حوزه، به کارگیری نیروهای متخصص ضروری است.

مجتمع پتروشیمی هگمتانه با سرمایه گذاری یک هزار و ۲۰۰ میلیارد 
تومان، ۶ دی ماه امسال در یک ارتباط تصویری و با دستور رییس جمهوری 

به بهره برداری رسمی رسید.
همدان  استان  تولیدی  واحد  بزرگترین  هگمتانه  پتروشیمی  مجتمع 
است که محصولی کم نظیر به نام پی وی سی با درجه پزشکی تولید می کند 

و ظرفیت ساالنه ۷۰ هزار تن محصول را دارد.
با  پی وی سی  تولید  در  کشور  پتروشیمی  نخستین  هگمتانه  مجتمع 

درجه پزشکی است.
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زیر نظر: شاهین جالل وندی

وزیر  صنعت معدن و تجارت:
انحصار طلبی، آفت مهم صنعت 

خودوروسازی ایران است
وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: صنعت خودرو ایران دارای یک 
آفت مهم  به نام انحصاری بودن و عدم رقابت است. سیاست های وزارت 
صمت در جهت رقابتی کردن صنایع خودرو سازی است. با افزایش عرضه 

خودرو در بازار قیمت ها را پایین می آوریم.
علیرضا رزم حسینی در جمع خبرنگاران در خصوص خط دوم انتقال 
آب از هرمزگان به کرمان، سپس خراسان جنوبی و خراسان رضوی اظهار 
کرد: بعد از اتفاق مهم و تاریخی اجرای خط اول انتقال آب  از هرمزگان 
به کرمان و اردکان  که هم اکنون نیز در حال اجرا است بنابر دستور 
رئیس جمهور  محترم قرار بر آن شد تا خط دوم و سوم  نیز از همان 

مسیر آغاز شود.
وی افزود: مطالعات این کار انجام شده، امیدواریم در آینده نزدیک 
یعنی قبل از  سال جدید عملیات اجرایی خط دوم انتقال که از کرمان 
شروع شده و  به خراسان رضوی می رسد آغاز شود. این پروژه آبادانی 
صنایع و معادن منطقه و کشور را به همراه خواهد داشت. به نظر بنده 
میانه در  تاریخ در کشور و در سطح خاور  پروژه  بزرگترین  پروژه  این 
حوزه انتقال آب است. هم اکنون حدود ۳۵۰ کیلومتر در خط دوم و سوم 
انتقال آب از هرمزگان کار مشترک انجام شده  و در اجرای خط دوم 
و سوم  انتقال آب از هرمزگان ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی وجود دارد.

وزیر صمت در خصوص قیمت گذاری خودرو افزود:  صنعت خودرو 

ایران دارای یک آفت مهم  به نام انحصار طلبی و عدم رقابت است. 
سیاست های  وزارت صمت در جهت رقابتی کردن صنایع خودروسازی 
است. خیلی از  قطعات ما در حال حاضر در کشور ساخته می شود. قطعه 
سازان ما هم اکنون در ۲  الی ۳ شیفت فعالیت می کنند. اگر سیاست های 
مدبرانه ای در حوزه سیاست های مالی و  اقتصادی در نظر گرفته شود  
قیمت ها  در بازار متعادل خواهد شد. با افزایش عرضه خودرو در بازار 

قیمت ها را پایین می آوریم.

نشست  در  شافعی  غالمحسین 
ی  تشکل ها و  ن  ال فعا نه  صمیما
اقتصادی خراسان رضوی که پنجشنبه 
اتاق  جلسات  سالن  در  گذشته  شب 
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی 
خطاب  شد،  برگزار  خراسان رضوی 
شورای  به  اشاره  با  صمت  وزیر  به 
خصوصی   بخش  و  دولت  گفت وگوی 
شاهد  ملی  سطح  در  کرد:   تاکید 
قابل توجه شورای گفت و گو  عملکرد 
از دیدگاه شما  برخواسته  بوده ایم که  
است. بسیاری از مدیران باید باور شما 

را داشته باشند اما ندارند.
اقتصاد  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
کشور را بخش خصوصی اداره می کند، 
ادامه داد: در ۱۰ سال گذشته علی رغم 
شدیدترین تحریم ها نرخ اشتعال بخش 
خصوصی از ۷۷ به ۸۴ درصد ارتقا پیدا 
قابل  و  مستند  نشانه  این  است.  کرده 
بخش  کارنامه  می تواند  که  اتکایی 
اقتصاد  ما  را نشان دهد که  خصوصی 

کشور را اداره می کنیم.
دلیل  اینکه  به  اشاره  با  شافعی 
اصلی بسیاری از مشکالت ما در مسائل 
در  حرفه ای  اهلیت  عدم  به  اقتصادی 
در  کشور  گیران  تصمیم  از  بسیاری 
بخش اقتصاد برمی گردد، تصریح کرد: 
تعییرات بنیادی کار بسیار سختی است. 
مقاومت در برابر این تعییرات در کشور 
بیداد می کند، ما می دانیم که شما این 
بخش  بدون  دولت  که  دارید  قبول  را 

خصوصی قادر به رفع مشکل اشتغال در 
کشور  نبوده و نخواهد بود. بدون تعامل 
سازنده با بخش خصوصی اصال امیدی 
وجود  اشتغال  روش های  اصالح  به 
معیشت  شعار  مرتبا  که  کسانی  ندارد. 
به  رسیدگی  بدانند  باید  می دهند  سر 
معیشت مردم با تمرکز بر روی توسعه 
اقتصادی کشور صورت می گیرد و این 
اقتصادی  فعاالن  از  حمایت  سایه  در 

روی خواهد داد.
صنایع،  بازرگانی،  تاق  ا رئیس 
خاطر  یران   ا کشاورزی  و  معادن 
تحریم ها   ز  ا سال   ۱۳ کرد:  نشان 
بر روی  می گذرد. مقام معظم رهبری 
تاکید دارند. ما  اقتصاد مقاومتی بسیار 
ماتم  نفت  فروش  عدم  مشکل  برای 
گرفته ایم. قرار بر این بود تا  کار مولد 
جای این مساله را بگیرد. تا چند سال 
نخواهد  جایگاهی   دنیا  در  نفت  دیگر 
داشت. در کشور ما که متکی به نفت 

است باید فکر اساسی صورت گیرد.
معاون  رسولیان،  علی  ادامه  در 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه  
خراسان  کرد:   اظهار  نشست،  این 
رضوی قطعه ای از بهشت است. همواره 
نماینده  مرا  اینکه بخش خصوصی  به 
خود بداند افتخار کرده ام. امیدوارم در 
سمت جدید خود که با عنایت و اعتماد 
جناب آقای رزم حسینی،  حمایت بخش 
خصوصی و فعاالن اقتصادی بوده، گام 

مهمی بردارم.
وی  در مورد شهرک های صنعتی 
افزود: در شرکت شهرک های صنعتی 
بخش  با  کوچک  صنایع  سازمان  و 
خصوصی مشورت خواهیم کرد. تالش 
حضور  با  مشورتی  شورای  تا  می شود 
بخش خصوصی شکل گیرد. مسئولیت 
تالش  باید  است.  صنعت  توسعه  ما 
را  شهرک ها  ساخت های  زیر  تا  شود 
سرمایه گذاری  به  نیاز  و  دهیم  بهبود 

باید  کنیم.  تامین  را  دارد  وجود  که 
دستگاه ها به ما کمک کنند. به عنوان 
کوچک  صنایع  سازمان  مدیرعامل 
را  مساله  این  صنعتی  شهرک های  و 

مطالبه خواهم کرد.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک 
مورد   در  ایران  صنعتی  و شهرک های 
ما  هدف  کرد:  بیان  اختیارات  تفویض 
این است که به جز مواردی که قانون 
اجازه آن را نمی دهد  هیچ اختیاری را 
و  نظارت  با  و  نداشته   نگه  مرکز  در 
تفویض   استان ها  مدیران  به  کنترل 

نماییم. اختیار 
شرکت های  به  ره  شا ا با  وی 
دانش بنیان و اصناف کوچک در حوزه 
با   توافقاتی  کرد:  نشان  خاطر  تولید 
رئیس  و  علوم  وزیر  محترم  معاون 
تا   گرفته  صورت  ایران  اصناف  اتاق 
شهرهای  نزدیک  در  که  زمین هایی 
بزرگ است به شرکت های دانش بنیان 
و بنگاه های کوچک اختصاص یابد و از 
فرصت شهرک های صنعتی برای تولید 

استفاده شود.
همیشه  کرد:  تصریح  رسولیان 
برای   در خراسان رضوی مطالبه جدی 
صدور چند پروانه بهره برداری در یک 
با   خوشبختانه  که  داشت  وجود  پالک 
دستورات جناب آقای رزم حسینی این 
مساله پیگیری خواهد شد. این مساله 
به شدت در استفاده بهینه از زمین های 
مازاد واحدهای تولید کمک می نماید.

رئیس اتاق ایران:

دولت بدون بخش خصوصی قادر به رفع مشکل اشتغال نخواهد بود
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دومین  و  بیست  ر  د
اجرایی حمایت  جلسه کمیته 
قضایی از سرمایه گذاری تولید 
و اشتغال که به مناسبت ایام اهلل دهه 
مبارک فجر به صورت فوق العاده برگزار 
تولیدی،  واحد   ۴ های  پرونده  به  شد 

صنعتی و گردشگری رسیدگی شد.
می  عمو بط  ا و ر ش  ر ا گز به 
دادگستری استان اردبیل، ناصر عتباتی 
رئیس کل دادگستری استان در ابتدای 
این جلسه، با گرامی داشت ایام اهلل دهه 
مبارک فجر و سالروز میالد با سعادت 
استقالل،  گفت:  )س(  زهرا  حضرت 
اقتدار و عزت جمهوری اسالمی ایران 
حاصل اندیشه ها، مبارزات و تفکرات 
حضرت  اسالمی  انقالب  کبیر  معمار 
داهیانه  رهبری  و  )ره(  خمینی  امام 
انقالب اسالمی است که  رهبر معظم 
در سایه ایثارگری ها و مجاهدت های 
بی پایان فرزندان این مرز و بوم محقق 

شده است.
سالمی  ا نقالب  ا  : د فزو ا وی 
دنیا  در  را  جهانی  نوین  نظم  ایران 
احکام  پایه  بر  حکومتی  و  نهاد  بنیان 

ساالری  مردم  و  اسالمی  شریعت  و 
دینی تشکیل داد که مهمترین هدف 
آن خدمتگزاری به مردم و حمایت از 
است.  جهان  جای  جای  در  مظلومان 
یکی  کنونی  وضعیت  ر  د ین  ا بر بنا
و  خدمتگزاران  وظایف  مهمترین  از 
برای  تالش  باید  نظام  ران  کارگزا
و  مردم  به  مطلوب  رسانی  خدمت 
جلب رضایت مندی عمومی و افزایش 

باشد. سرمایه های نظام 

در  استان  دادگستری  کل  رییس 
پرونده  به  خود  سخنان  دیگر  بخش 
های مطروحه در جلسه امروز پرداخت 
و گفت: در این جلسه ۴ پرونده ی واحد 
تولیدی محصوالت غذایی از جمله نان 
صنعتی و قند، مجموعه آب درمانی و 
نیز واحد صنعتی تولید خمیر کاغذ مورد 
بررسی قرار گرفت. عمده مشکالت این 
واحد ها در خصوص اخذ مجوز فعالیت 
از ادارات و دستگاه ها بود که با حضور 

مصوبات  و  اقدامات  مربوطه  مدیران 
الزم برای حل این واحدها اتخاذ گردید.

یی  ا جر ا کمیته  ئیس  ر تی  عتبا
حمایت قضایی از سرمایه گذاری، تولید 
و اشتغال استان همچنین با ارائه گزارش 
عملکرد این کمیته گفت: در طول سال 
تولیدی  واحد   ۴۴ مشکالت  به  جاری 
و  شده  رسیدگی  گردشگری  صنعتی 
حل  برای  الزم  مصوبات  و  دستورات 

آنها صادر شده است.

برگزاری جلسه فوق العاده کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری
تولید و اشتغال به مناسبت ایام اهلل دهه مبارک فجر

مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل در نشست خبری خود با اصحاب 
رسانه عنوان داشت: 

برون سپاری نقل و انتقال امالک
مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل گفت: پروژه  مهمی که سازمان 
انتقال امالک می  برنامه ریزی کرده است برون سپاری نقل و  برای آن 
باشد. مودیان برای اخذ گواهی ۱۸۷ نیازی به مراجعه به اداره امور مالیاتی 
نداشته بلکه این امر توسط دفاتر اسناد رسمی در حداقل زمان ممکن و به 

صورت برخط و با تایید اداره کل مالیاتی قابل صدور است
مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل اصحاب رسانه را حلقه ارتباطی 
اگر  و  است  گر  مطالبه  رسانه  افزود:  و  کرد  معرفی  مردم  و  دولت  بین 
گزارش دقیق ارائه شود سرعت خدمت رسانی به مردم افزایش می یابد.

قلی زاده نظام تمکین داوطلبانه که اصل آن تکیه بر اعتماد سازی به 
مودیان مالیاتی است را یکی از اهداف سازمان دانست و گفت: این امر 
موجب کاهش هزینه های وصول و افزایش رضایت مندی مودیان می 
نسبت  باالتری  رتبه  در  مورد  این  در  اردبیل  استان  و خوشبختانه  شود 
مودیان  و  فهیم  مردم  از  دارد  جا  که  دارد  کشور  استان های  دیگر  به 

قدردانی کرد  استان  مالیاتی  محترم 
بخش  در  اردبیل  استان  در  داشت:  اظهار  مالیاتی  امور  کل  مدیر 
مشاغل از ۴۴ هزار اظهارنامه دریافت شده ۳۲ هزار مورد آن بر اساس 
تبصره ماده ۱۰۰ و تمکین داوطلبانه مورد قبول واقع گردیده و قطعی 
۹۸ قطعی  ابرازی سال  ۷۴ درصد پرونده های مشاغل  شده است یعنی 
و  مالیاتی  های  پرونده  به  رسیدگی  در  سرعت  باعث  این  و  اند  شده 

رضایت مودیان می شود.
وی یکی دیگر از برنامه های سازمان مالیاتی را حرکت از ایتکس به 

آیتکس یا نظام هوشمند مالیاتی و داده مبنا عنوان کرد 
قلی زاده در ادامه سخنان خود گفت: پروژه  مهم دیگری که سازمان 
انتقال امالک می  برنامه ریزی کرده است برون سپاری نقل و  برای آن 
باشد. مودیان برای اخذ گواهی ۱۸۷ نیازی به مراجعه به اداره امور مالیاتی 
نداشته بلکه این امر توسط دفاتر اسناد رسمی در حداقل زمان ممکن و به 

صورت برخط و با تایید اداره کل مالیاتی قابل صدور است.
مهم  اهداف  از  را  مالیاتی  معوقات  پیگیری جدی  مالیاتی  مقام  این 
سازمان برشمرد و گفت: از سال ۸۷ تاکنون ۲هزار میلیارد تومان معوقات 
مالیاتی داریم که شامل مالیات و جرایم مربوطه است که ۸۰ درصد آن 
کارت های  به وصول  بایستی  و  باشد  بازرگانی می  کارت های  به  مربوط 
معوقات  وصول  انشااهلل  تا  کنیم  ورود  نظارتی  مراجع  کمک  با  بازرگانی 
مالیاتی را افزایش دهیم.مدیر کل امور مالیاتی برنامه دیگر و مهم سازمان 
را شناسایی منابع جدید مالیاتی معرفی کرد آن را عامل مهمی برای افزایش 
درآمد مالیات دانست و گفت: این امر همچنین سبب به حداقل رسیدن 

فرار مالیاتی می شود.
مالیاتی  امور  اداره کل  اقدامات  از  یکی  نشان کرد:  زاده خاطر  قلی 
استان اردبیل بازگرداندن پرونده های بزرگ مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی 
است. پرونده های مالیاتی که محل فعالیت آن اردبیل است ولی در استان 
دیگر رسیدگی و مالیات آن وصول می شود. از جمله»مجموعه تفریحی 

مشکین شهر«و»دهکده تفریحی اردبیل« می باشد.
از  یکی  را  فروشگاهی  پایانه های  قانون  اجرای  مالیاتی  مدیرکل 
مهمترین پروژه های سازمان دانست و اظهار کرد: اگر این قانون اجرا شود 
جلوی فرار مالیاتی گرفته می شود و این پروژه به شفاف سازی مالیاتی کمک 
کرده و ضمانت اجرایی قوی نیز دارد. وی افزود: در اردبیل از ۵۰ شغل 
فراخوان شده در اجرای تبصره )۲(ماده ۱۶۹ق. م.م ۱۸ درصد در سامانه 
مربوطه ثبت نام کرده اند که از این مشاغل فعالین حوزه درمان بیشترین 

سهم یعنی ۸۹ درصد را دارند که قابل تقدیر و تشکر است.
مدیرکل امور مالیاتی در خالل صحبت های خود گزارشی از وضعیت 
وصول استان اردبیل ارائه نمود و افزود: ۸۹ درصد درآمدهای استان از محل 
مالیات تامین می شود و امسال نسبت به سال قبل همانند سایر استانها 
افزایش وصولی داریم و این افزایش وصولی ناشی از وصول معوقات مالیاتی 

و افزایش مالیات حقوق بگیران دولت می باشد.
قلی زاده عوارض تسهیم شده در ۱۰ ماهه سال جاری را ۶۹ میلیارد 
تومان عنوان کرد و گفت: این عوارض بین شهرداریها و دهیاریها تسهیم 

شده است که شهرهای کم برخوردار بیشترین سهم را دارند.

توسعه مدیریت سبز در شرکت توزیع برق اصفهان
مهندس پیرپیران مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان گفت : شرکت 
توزیع برق شهرستان اصفهان طی یکسال گذشته با حذف قبوض کاغذی 
و ایجاد نظام قبض سبز الکترونیک گام بسیار مهمی را در توسعه مدیریت 

سبز برداشته و در صرفه جویی ارزی نیز اثر گذار بوده است.
وی به خدمات غیر حضوری اشاره کرد و گفت :از طرف دیگر با پیاده 
سازی سامانه »برق من« اندک مراجعات حضوری را نیز به خدمات از راه 
دور و الکترونیک تبدیل و در پیاده سازی دولت الکترونیک الگوی مناسبی 

برای دیگر سازمان ها بوده است. 
خاطر  و  کرد  عنوان  راه  نقشه  مهمترین  را  شرکت  انداز  چشم  وی 
نشان کرد :اکنون در راستای استراتژی ۱۴۰۵، ششصد نقطه از شبکه به 
اتوماسیون توزیع پیوسته و با نصب ۲۰۰۰۰ دستگاه کنتور فهام عمال یک 
شبکه هوشمند توزیع را به عنوان الگو در سطح کشور طراحی و پیاده سازی 
نموده است به گونه ای که داده های شبکه برای هر مشترک لحظه به 
لحظه پایش و شرایط شبکه از طریق سامانه ها و نرم افزارهای هوشمند 

مدیریت می گردد .
پیرپیران  تاکید کرد :طی سه سال گذشته افزون بر ۲۵۰۰ کیلومتر 
کابل خود نگهدار چیدمان زیبای شهری اصفهان در مدیریت سبز حفظ و 

ضرایب ایمنی مردمی را افزایش داده است.
خاطر  و  عنوان  شرکت  اهداف  از  یکی  را  نفعان  ذی  با  تعامل  وی 
پل  است که  داده  را  امکان  این  نوین  آوری های  :پارک فن  نشان کرد 
ارتباطی سازمان ها ،صنایع ،مشترکین و متقاضیان برق باشدو به عنوان 
به منظور سکوی علمی  آموزشی در صنعت برق اصفهان  یک مجموعه 
بنیان بخش برون سپاری یا  بین دانشگاه و صنعت، شرکت های دانش 

پیمانکاری منفصل شرکت فعالیت می کند 
وی در ادامه افزود :در راستای آموزش به هنگام رفته رفته به یک 
اصفهان  برق  توزیع  امروز شرکت  و  شده  تبدیل  فنی  و  علمی  مجموعه 
پایتخت فرهنگ و  برای معرفی  و مهندسی  فنی  نظر  از  مناسبی  الگوی 

تمدن ایران اسالمی می باشد.

فعالتر  بنادر و دریانوردی زمینه ساز حضور  سازمان 
بانوان درپذیرش مسئولیت های سازمانی خواهد بود

جلسه  زن  روز  گرامیداشت  و  )س(  زهرا  میالد حضرت  با  همزمان 
امور  بامسئوالن  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  مدیرعامل  کنفرانسی  ویدئو 

بانوان بنادر برگزار شد.
و  مدیرکل  مشاور  فر  سجادی  فاطمه  عمومی،  روابط  گزارش  به 
مسئول امور بانوان اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در اینباره 
روز  و  )س(  زهرا  فاطمه  پیامبر حضرت  دخت  میالد  با  همزمان  گفت: 
مهندس  حضور  با  کنفرانسی  ویدئو  ای  جلسه  زن  مقام  گرامیداشت 
بانوان  امور  مسئوالن  و  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  مدیرعامل  راستاد 

بنادر کشور برگزار شد.
سجادی فر افزود : در این جلسه مهندس راستاد ضمن تقدیر از مقام 
زن  بر لزوم فعالتر شدن زنان در پذیرش مسئولیت های سازمانی تاکید 
کرد و از آمادگی سازمان بنادر و دریانوردی در جهت ارتقاع سطح شغلی 

بانوان خبر داد.
بوشهر  استان  دریانوردی  و  بنادر  کل  اداره  بانوان  امور  مسئول   

عنوان کرد: 
در بندر بوشهر نیز با حمایت های مدیرکل و با شناسایی توانمندی 

بانوان بر حسب تخصص آنان مسئولیتهایی به بانوان داده شده است
وی اضافه کرد : همچنین در راستای شناخت نیازمندی های اجتماعی 
بانوان  و با هدف بهبود وضعیت شغلی آنان در بندر، جلسات هم اندیشی 

در بازه های زمانی مشخص برگزار شده است.

نامه  تفاهم  انعقاد  و  شاد  شبکه  ظرفیت  از  استفاده 
برق  توزیع  شرکت  و  پرورش  و  آموزش  همکاری 

استان اصفهان 
حمید عالقمندان، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت 
: با اجرای دوشنبه های “سفیران نور ” در جهت آموزش مصرف بهینه برق 

برای ۶۸۰ هزار دانش آموز استان از طریق شبکه شاد رقم خورد.
و  فرهنگ  کردن  غنی  و  انرژی  منابع  راستای حفظ  در   : افزود  وی 
اطالعات دانش آموزان درارتباط با مصرف بهینه برق تفاهم نامه ای بین 
اداره کل آموزش و پرورش و شرکت توزیع برق استان اصفهان ۲۲ دیماه 
درسالن اجتماعات اداره کل آموزش و پرورش منعقد شد. آموزش مصرف 
آینده خواهد  تاثیر گذاری زیادی در نسل  ابتدایی  انرژی در سطوح  بهینه 
داشت و برای اولین بار در کشور برای دانش آموزان سراسر استان برنامه 

فرهنگی آموزشی مصرف بهینه برق داریم.
حمید عالقمندان با اشاره به اینکه تفاهم نامه  های همکاری میان 
دستگاه های اجرایی یک تعامل دوجانبه است، که در راستای تسریع در 
امورکارگشا خواهد بود، افزود: اداره کل آموزش و پرورش به عنوان نهاد 
سازنده فرهنگ و پرورش دهنده نسل آینده کشور می تواند درایجاد فرهنگ 
بهینه مصرف برق کمک شایانی در راستای افکار عمومی جامعه داشته باشد

شرکت توزیع برق استان اصفهان برای همه اقشار جامعه محتواهای 
آموزشی مصرف بهینه برق تدوین کرده است.

ازجمله  تکنولوژی های جدید  پایه  بر  ارتقاء خدمات  به  اشاره  با  وی 
حذف قبوض برق گفت: میزان مصرف خانوار از طریق اپلیکیشن برق من 
انجام می شود که به صورت دقیق تصویر قبض به همراه اطالعات دیگر 
از جمله نحوه مصرف و درصد مصرف کنندگانی که کمتر و بیشتر از آن ها 

هستند را نشان می دهد.
اپلیکیشن  افزار و  عالقمندان افزود: آموزش و پرورش از طریق نرم 
ها می تواند مباحث مصرف بهینه برق را به دانش آموزان آموزش دهد و 
دانش آموزان به عنوان مصرف کنندگان برق در آینده نزدیک می توانند 
هم بهینه مصرف کردن برق و هم استفاده از ابزارهایی که میتوان با شرکت 

برق ارتباط داشت را یاد بگیرند.
وی  تصریح کرد: محتواهای بسیاری توسط شرکت برق برای اقشار 
مختلف مردم تدوین و برنامه ریزی شده است که بخش اعظم آن شامل 
دانش آموزان است که به عنوان زنگ تفریح در فضای مجازی از این محتواها 
استفاده کنند و البته در این طرح برای تمامی مقاطع تحصیلی برنامه داریم.

تشدید نظارت و کنترل بر ناوگان عمومی حمل و نقل 
جاده ای    

رئیـس اداره ایمنـی و ترافیـک اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل 
جـاده ای اسـتان سـمنان از تشـدید اجـرای طـرح کنتـرل و نظـارت بر 
نـاوگان حمـل و نقـل عمومـی جـاده ای در محورهـای مواصالتـی 

اسـتان خبـر داد .
بـه گـزارش روابـط عمومی اداره کل راهـداری و حمل و نقل جاده 
ای اسـتان سـمنان ، مهـدی رجایی فرد  افزود : بـه منظور نظارت های 
مسـتمر بـر رعایـت مـوارد ایمنـی نـاوگان های حمـل و نقـل عمومی، 
تیـم هـای کنتـرل و نظـارت اداره کل راهداری و حمـل و نقل جاده ای 
اسـتان باتفـاق پلیـس راه بـا حضـور در محورهـای مواصالتـی اسـتان 

نسـبت بـه کنتـرل و نظارت بر نـاوگان برون شـهری اقـدام مینمایند.
ایشـان بـا اشـاره به وقوع چنـد فقره تصادف در حـوزه حمل و نقل 
عمومـی در محورهـای اسـتان طـی هفته هـای اخیر گفت : متاسـفانه 
رفتار رانندگان و عامل خطای انسـانی طی هفته های گذشـته منجر به 
وقـوع تصادفـات ناوگان حمل و نقل عمومـی در محور های مواصالتی 
اسـتان گردیـد کـه بر این مبنـا فرهنگ سـازی و اطالع رسـانی بیش از 
پیـش بـه راننـدگان اتوبـوس در زمینـه رعایـت نـکات ایمنـی می تواند 

تـا حـد زیادی از تصادفات در اسـتان سـمنان بکاهد.
رجایـی فـرد گفـت : بـر اسـاس هماهنگـی و برنامه ریـزی انجام 
شـده  بمنظور باالبردن ضریب ایمنی و سـالمت سـفر هموطنان عزیز 
بـا هماهنگـی پلیـس راه ، طـرح تشـدید کنتـرل و نظـارت بـر عملکرد 
نـاوگان عمومـی در محورهـای مواصالتـی اسـتان در دسـتور کار اداره 
کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان قـرار گرفتـه و بصورت 

منظـم در محورهـای مواصالتـی اسـتان اجرا مـی گردد.
وی بـا اشـاره بـه اینکه این طرح تأثیر بسـزایی در کاهش تخلفات 
و افزایـش ایمنـی جـاده ای دارد، افـزود: با تعامل مشـترک بـا پلیس راه 
اسـتان ، تیم های نظارتی ویژه تشـکیل و با اسـتقرار در نقاط مورد نظر 
و پاسـگاههای پلیـس راه نسـبت بـه کنتـرل و نظارت مضاعـف ایمنی 

راننـدگان و نـاوگان عمومـی جاده ای اقـدام می نمایند.
رجایـی فـرد بـا اشـاره بـه اینکه هیچ عـذر و بهانـه ای  در برخورد 
بـا راننـدگان  بـرای عـدول از قانـون  قابل قبول نیسـت، گفـت: عالوه 
بـر کنتـرل هـای میدانی ، بـا اسـتفاده از سیسـتم های  نظارتـی آنالین 
سـپهتن ) سـامانه پایـش و نظـارت هوشـمند تردد نـاوگان حمل و نقل 

جـاده ای ( صـورت می گیرد.
رئیـس اداره ایمنـی و ترافیـک اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل 
جـاده ای سـمنان تأکیـد کرد: اسـتفاده کننـدگان از نـاوگان حمل ونقل 
عمومـی بـرون شـهری می تواننـد شـکایات خـود را از طریـق تلفـن 
گویـای ۱۴۱ بـا اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان در 

بگذارند. میـان 

قائم مقام مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي :
سند » کاهش ، آمادگي و پاسخ به سوانح و حوادث« 

شرکت آب و فاضالب استان مرکزي تدوین شد

مرکزی _ مهندس سید مهدي حسیني پور قائم مقام مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان مرکزي از تدوین سند » کاهش  ، آمادگي و پاسخ 

به سوانح و حوادث »  خبر داد.
به گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان مرکزي ، مهندس 
سید مهدي حسیني پور قائم مقام مدیرعامل  این شرکت در این رابطه اظهار 
داشت : این سند بر اساس بندهاي پ و ث ماده ۴ قانون مدیریت بحران 
کشور و مطابق با شیوه نامه هاي ابالغي  وزارت کشور و استانداري مرکزي 

، تهیه و تنظیم گردیده است.
قائم مقام مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي  با تاکید 
بر اینکه این سند ماحصل تالش  بیش از ۱۲۰۰ نفر ساعت اعضاي کمیته 
تخصصي تدوین سند شرکت مي باشد ، بیان نمود : ابعاد اصلي  این سند 
شامل اطالعات پایه تاسیسات ، شناسایي و اولویت بندي مخاطرات به تفکیک 
شهرستان ها ، آسیب پذیري ها و اهداف کمي کاهش آسیب پذیري ، برنامه 
هاي عملیاتي کاهش خطر و بودجه بندي و برنامه هاي عملیاتي آمادگي و 

پاسخ  به مخاطرات و بودجه بندي مي باشد.

مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه 
ایالم گفت: ظرفیت نفوذ تلفن ثابت در 
این استان ۲۱.۴ دهم درصد است و ۹۷ 
درصد جمعیت ایالم تحت پوشش تلفن 

همراه قرار دارند. 
مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه 
ایالم گفت:  ظرفیت نفوذ تلفن ثابت در 
این استان ۲۱.۴ دهم درصد است و  ۹۷ 
درصد جمعیت ایالم تحت پوشش تلفن 

همراه قرار دارند.
با  نشست  در  اسدی  اهلل  حشمت 
اصحاب رسانه استان اظهار داشت: این 
شرکت در حوزه اینترنت تجاری، تلفن 
همراه  تلفن  و  خانگی  اینترنت  ثابت، 
اول به مشترکان خدمات ارائه می دهد.

وی با اشاره به خدمات و اقدامات 
انجام شده شرکت مخابرات استان ایالم 
در دولت تدبیر و امید افزود: ضریب نفوذ 
تلفن همراه در ابتدای دولت یازدهم در 
این  که  بوده  درصد  دهم   ۸۱.۳ استان 
میزان هم اکنون به ۱۴۵.۱ دهم درصد 

رسیده است.
مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه 
ایالم یادآور شد: پهنای باند اینترنت در 

ابتدای دولت تدبیر و امید ۵۰۰ مگابایت 
بود که این میزان در سالجاری و دولت 
و  رسیده  گیگابایت   ۱۰ به  دوازدهم 
ظرفیت افزایش تا ۲۰ گیگابایت را دارد.

تعداد  همچنین  داد:  ادامه  اسدی 
ابتدای  در  همراه  تلفن  های  سایت 
دولت یازدهم در این استان ۲۴۱ مورد 
بوده که هم اکنون با رشد ۵۰ درصد به 

۳۶۰ سایت رسیده است.
وی با بیان اینکه ظرفیت نفوذ تلفن 

درصد  دهم   ۲۱.۴ استان  این  در  ثابت 
ایالم  جمعیت  درصد   ۹۷ گفت:  است، 

تحت پوشش تلفن همراه قرار دارند.
مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه 
ایالم گفت: همه ظرفیت ها به کار گرفته 
شده است تا با رفع برخی کاستی ها، همه 
تا  استان  خانوار   ۲۰ باالی  روستاهای 
پایان دولت تدبیر و امید تحت پوشش 

اینترنت پرسرعت قرار گیرند.
ایالم  مدیرعامل مخابرات منطقه 

تاکید کرد: در راستای ارتقاء تکنولوژی 
سایت تلفن همراه ۴۸ سایت روستایی، 
شهری و جاده ای در دست اقدام است 
که عملیات اجرای تعدادی از این پروژه 

به پایان رسیده است.
نوسازی  و  بهسازی  از  اسدی 
۱۵۴ سایت و ۸۸۸ تکنولوژی مختلف 
در  کیفیت  افزایش  جهت  تلفن همراه، 
ارائه سرویس های ارتباطی، شاخص های 
ظرفیت شبکه ارتباطی در این استان خبر 
داد و یادآور شد: این پروژه بهسازی با 
تالش های شبانه روزی کارشناسان فنی 
و شرکت  استان  مخابرات  اپراتور،  این 
به  ماه   ۲ مدت  در  کیفیت  اول  نقش 

پایان رسیده است.
مدیرعامل شرکت مخابرات استان 
ایالم ادامه داد: مهمترین اهداف اجرای 
عدالت  برقراری  و  ایجاد  پروژه،  این 
باالترین  به  دسترسی  در  رتباطی  ا
ر  سیا تباطات  ر ا تکنولوژی  سطوح 
رتباطی  ا شبکه  طرفیت  فزایش  ا و 
است.۲۵ شهر استان ایالم تاکنون به 
نسل سوم اینترنت ۳G و ۴G مجهز 

شده است.

مدیرعامل مخابرات ایالم عنوان کرد :

۹۷ درصد جمعیت ایالم تحت پوشش تلفن همراه قرار دارند

که  آئینی  خبرنما،در  گزارش  به 
میراث  وزیر  مونسان  دکتر  حضور  با 
دستی   وصنایع  گردشگری  فرهنگی، 
شد  برگزار  بوشهر   استاندار  گراوند  و 
،تفاهم نامه مرمت، احیا و بهره برداری 
عمارت حاج رئیس فی مابین اداره کل 
بنادر و دریانوردی استان بوشهر )بعنوان 
مالک( و صندوق توسعه صنایع دستی و 
فرش دستباف و احیا و بهره برداری از 

اماکن ]…[
که  آئینی  خبرنما،در  گزارش  به 
میراث  وزیر  مونسان  دکتر  حضور  با 
دستی   وصنایع  گردشگری  فرهنگی، 
شد  برگزار  بوشهر   استاندار  گراوند  و 
،تفاهم نامه مرمت، احیا و بهره برداری 
عمارت حاج رئیس فی مابین اداره کل 
بنادر و دریانوردی استان بوشهر )بعنوان 
توسعه صنایع دستی  و صندوق  مالک( 
و فرش دستباف و احیا و بهره برداری 
از اماکن تاریخی و فرهنگی به امضاء 

رسید.
سیاوش ارجمندزاده مدیرکل بنادر 
اینباره  در  بوشهر  استان  دریانوردی  و 
ز   ا یکی  رئیس  حاج  عمارت  گفت: 
و  بوشهر  تاریخی  بناهای  بزرگترین 
 ۴۵۰۰ دارای  و  قاجار  دوره  به  متعلق 

اتاق  با ۵ حیاط و ۵۰  زیربنا  متر مربع 
میباشد که روزگاری تجارت خانه و محل 

مسکونی بوده است.
“حاج  بنای  افزود:  ارجمندزاده 
توسعه  طرح  در   ۶۰ دهه  در  رئیس” 
بندر بوشهر در محدوده این بندر قرار 
و  احیا  مرمت،  برای  اکنون  و  گرفت 
توسعه  اختیار  صندوق  در  آن  تجهیز 

احیا  و  دستباف  فرش  و  صنایع دستی 
و  تاریخی  اماکن  از  بهره برداری  و 

می گیرد. قرار  فرهنگی 
ین  ا مضای  ا با  است،  گفتنی 
بنادر و دریانوردی  اداره کل  تفاهم نامه، 
مرمت،  خصوص  در  بوشهر  استان 
از  بهره برداری  حق  و  نگهداری  احیا، 
به  را  حاج رئیس  عمارت  تاریخی  بنای 

فرش  و  صنایع دستی  توسعه  صندوق 
دستباف و احیا و بهره برداری از اماکن 
میکند  تفویض  فرهنگی  و  تاریخی 
و  شناسایی  به  نسبت  صندوق  این  تا 
به  بهره برداری،  و  سرمایه گذار  جذب 
نظارت   ، تفاهم نامه  این  اجرای  منظور 
بر مرمت و بهره برداری بنا را طی یک 

دوره مشخص به عهده بگیرد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استا بوشهر خبرداد؛

امضاء تفاهم نامه مرمت، احیا و بهره برداری عمارت حاج رئیس 

اداره  راهداری  معاون   - مرکزی 
ای  نقل جاده  و  و حمل  راهداری  کل 
از کاهش ۱۳ درصدی  استان مرکزی 
در  جانی  تلفات  دارای  تصادفات  تعداد 

محورهای مواصالتی استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مرکزی علیرضا اختری معاون راهداری 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 
کاهش  به  اشاره  با  مرکزی  استان  ای 
تصادفات  از  ناشی  جانی  تلفات  تعداد 
از  افزود:  مرکزی  استان  در  ای  جاده 
متاسفانه  تاکنون  جاری  سال  ابتدای 
به  منجر  جاده ای  سوانح  از  مورد   ۲۶۹
هموطنانمان  از  نفر   ۳۳۸ باختن  جان 

شده است.
ارتقای  با  کرد  خاطرنشان  وی 
سطح ایمنی راهها، این میزان در تعداد 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  تصادفات 
تعداد  در  و  کاهش  درصد   ۱۳ گذشته 
همراه  کاهش  درصد   ۱۱ با  متوفیان 

بوده است.
به گفته اختری با توجه محدودیت 

موجب  که  کرونایی  ترافیکی  های 
همان  به  شده،  ای  جاده  تردد  کاهش 
میزان موجب افزایش میانگین سرعت 
خودروهای عبوری در محورها نیز شده 
است. به گونه ای که برخی رانندگان از 
خلوت بودن جاده ها بهره نادرست برده 
و با تخطی از سرعت مجاز و تعجیل در 

تصادفات  شدن  حادث  باعث  رانندگی 
بسیار تلخی شده اند.

معاون راهداری اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان تصریح 
تأثیری  کرد: محدودیت های کرونایی 
نگذاشته و کما  راهداری  امور  روند  در 
فی السابق راهداران پرتالش در سطح 

راههای استان مرکزی به صورت شبانه 
روزی در تالشند تا بستری ایمن برای 
کاربران راهها فراهم نمایند که ماحصل 
این  اقدامات نشان از رشد فزاینده ایمنی 

راهها دارد.
 ۴۶ کاهش  به  دامه  ا در  وی 
در  خسارتی  تصادفات  تعداد  درصدی 
به  نسبت  جاری  نخست سال  ماهه   ۹
مدت مشابه سال گذشته نیز اشاره و بیان 
کرد: در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۸ تعداد 
راه های  سطح  در  خسارتی  تصادفات 
استان ۸۵۸۷  فقره بوده است که امروز 
شاهد کاهش ۴۶ درصدی آن در ۹ ماه 

اول سال جاری هستیم.
تعداد  کاهش  پایان  در  اختری 
۷۶۰ فقره تصادفات جرحی را مرهون 
تالش بی وقفه پرسنل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان مرکزی برشمرد 
که نتیجه آن، کاهش تعداد ۱۶۰۰  نفر 
مجروحین و مصدومین حاصل از سوانح 
امر  این  وی  نظر  از  که  بوده  جاده ای 
ایمن سازی  برای  نتیجه ماهها تالش 

سطح راه های استان مرکزی است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی :

  کاهش 13 درصدی تعداد تصادفات دارای تلفات جانی در استان مرکزی
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لهی  ا شمس  عباس 
ز  گا کت  شر مل  عا یر مد
و  فتتاح  ا ز  ا ایالم  استان 
 ۷ به  گازرسانی  ز  ا برداری  بهره 
روستای شهرستان سیروان از دهه ی 
و  داد  خبر  جاری  سال  پایان  تا  فجر 
گفت: این روستاها شامل قاضی خان 
علیا و سفلی، دوگر، آبزار ، چم روته ، 

چم شیر و داربلوط می باشند.
مدیرعامل  الهی  شمس  عباس 
افتتاح  از  ایالم  استان  گاز  شرکت 
 ۷ به  گازرسانی  از  برداری  بهره  و 
روستای شهرستان سیروان از دهه ی 
و  داد  خبر  جاری  سال  پایان  تا  فجر 
گفت: این روستاها شامل قاضی خان 
علیا و سفلی، دوگر، آبزار ، چم روته ، 

چم شیر و داربلوط می باشند.
کیلومتر   ۲۹ اینکه  بیان  با  وی 
شبکه توزیع در این مناطق انجام شده 
عملیات  برای  تاکنون  افزود:  است، 
گازرسانی به این روستاها ۵۳ میلیارد 

ریال هزینه شده است و ۴۱۶ خانوار 
از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.

استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
جاری  سال  کرد:در  تصریح  ایالم 
و  پذیری  اشتراک  مورد   ۳۵۹ تعداد 
علمک  انشعاب  مورد   ۲۵۵ از  بیش 
برای متقاضیان استفاده از گاز طبیعی 
نصب  شهرستان  این  روستاهای  در 

شده است.
شمس الهی ادامه داد: با تکمیل 
ضریب  اجرا،  حال  در  های  طرح 
بهره مندی جمعیت روستایی شهرستان 
 ۹۴ به  جاری  سال  پایان  تا  سیروان 
به  گازرسانی  با  که  می رسد  درصد 
هم  که  سرابکالن  تاریخی  روستای 
و  مناقصه  برگزاری  حال  در  اکنون 

 ۶۳ کل  باشد  می  پیمانکار  انتخاب 
بادنفوذ  سیروان  شهرستان  روستای 
برخوردار  گاز  نعمت  از  درصدی   ۱۰۰
شهرستان  فهرست  در  و  شد  خواهند 
های سبز مصرف انرژی قرار می گیرد.

 ۳۰۲ کنون  تا  داشت:  بیان  وی 
کیلومتر خطوط تغذیه و شبکه گاز در 
اجرا شده است و  شهرستان سیروان 
برخورداری  و  طرح ها  این  اجرای  با 
نعمت  از  این منطقه  همه روستاهای 
گاز طبیعی، عالوه بر کاهش آلودگی 
توسعه  زمینه  زیست،  محیط  و  هوا 
و  تولید  جهش  اقتصادی،  رونق  و 
در  اجتماعی  رفاه  و گسترش  اشتغال 

این شهرستان فراهم می شود.
استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
تعداد  تاکنون  داشت:  اظهار  ایالم 
گاز  اداره  در  مشترک   ۴۶۵ هزارو   ۵
پذیری  اشتراک  سیروان  شهرستان 
شده و از نعمت گاز طبیعی برخوردار 

هستند.

مدیر عامل شرکت گاز خبر داد :

افتتاح و بهره برداری گازرسانی به ۷ روستای شهرستان سیروان
خبرپنجم

پایان سفر استانی مدیران صنعت بیمه کشور به خوزستان
سفر استانی ۴ روزه مدیران صنعت بیمه کشور به استان خوزستان 
، دکتر کریمی  بیمه مرکزی ج.ا.ا  با حضور دکتر سلیمانی رییس کل 
دبیرکل سندیکای بیمه گران، حجت بهاری فر مدیرعامل و عضو هیات 
مدیره  بیمه »ما« و عضو هیات رییسه سندیکای بیمه گران کشور 

به پایان رسید.
به گزارش روابط عمومی بیمه »ما«  در نخستین برنامه این سفر 
استان خوزستان  اداری  مدیران شورای  و  استاندار  نشست هم اندیشی 
اهواز  در  استانداری خوزستان  در محل  بیمه کشور  مدیران صنعت  با 

تشکیل شد.
در این دیدار بر  ایجاد فضای امن برای سرمایه گذاری، تولید و 
دارایی های مردم به عنوان ماموریت های جدی صنعت بیمه تاکید شد 
همگانی شدن  و  بیمه  فرهنگ  سازی  نهادینه  در خصوص  طرفین  و 
اتفاق  به  ها  سازمان  و  نهادها  همراهی  و  حمایت  با  آن  محصوالت 

نظر رسیدند.
استان  بیمه  فروش  شبکه  فعاالن  تخصصی  نشست  ادامه،  در 
نهاد  عامل  اعضای هیات  ج.ا.ا،  بیمه مرکزی  رییس کل  با  خوزستان 
ناظر، دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران و تنی چند از مدیران عامل 
شرکت ها برگزار شد و نمایندگان شبکه فروش ضمن  طرح مسائل و 
مشکالت خود از تالش های سیاستگذاران در ارتقای جایگاه صنعت 

بیمه قدردانی کردند.
با  خواست  فروش  نمایندگان شبکه  از  بیمه  عالی  رئیس شورای 
ورود به عرصه های نوین و دستیابی به تکنیک های مدرن فروش از 

فضای سنتی فاصله بگیرند.
وی در همین خصوص اظهار داشت: حمایت از استارت آپ های 
بیمه ای با هدف تقویت بازار بیمه صورت گرفته و ما تسهیالتی برای 
نمایندگان بیمه به منظور حضور در فضای دیجیتالی کسب و کار فراهم 

کرده ایم.
دکتر غالمرضا سلیمانی در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر 
این نکته که کمبود بودجه نباید از طریق حق بیمه های مردم جبران 
شود، تصریح کرد: برای صیانت از حق بیمه های دریافتی و حقوق بیمه 
گذاران، برنامه های خوبی تدوین شده و با نهاد قانونگذار نیز رایزنی 

های انجام شده است.
مدیران ارشد صنعت بیمه در بازدید از مجتمع قضایی ویژه تصادفات 
اهواز بر راه اندازی گسترده مجتمع های قضایی ویژه تصادفات تاکید  
و این موضوع را عامل  افزایش سطح رضایت عمومی و کاهش میزان 

تخلفات و تقلبات دانستند.
در این بازدید حسن مرادی _رییس مجتمع قضایی رسیدگی به 
مدیران  و  بیمه  صنعت  نهادناظر  توجه  از  قدردانی  با  اهواز_  تخلفات 
شرکت های بیمه در بازدید از این مجموعه به طرح مسائل و مشکالت 

بیمه ای در سطح استان پرداخت.
وی از ارتقای سطح رسیدگی به پرونده های تصادفات استان در 
این مجتمع قضایی خبر داد و گفت: شتاب قضایی در حوزه رسیدگی 
به پرونده های تصادفات با تقویت بدنه کارشناسی از روند رو به رشدی 

برخوردار است.
در ادامه این سفر، مقامات بلندپایه صنعت بیمه نشست صمیمانه 
ای با  حجت االسالم والمسلمین سید محمد نبی موسوی فرد نماینده 
ولی فقیه در خوزستان و امام جمعه اهواز برگزار و در خصوص چگونگی 
ارائه خدمات مطلوب تر به تمام آحاد جامعه در راستای حفظ کرامت 

انسانی گفتگو کردند.
نماینده ولی فقیه و امام جمعه اهواز از اقدامات انجام شده توسط 
ابراز خرسندی کرد و اظهار داشت: خدمات صنعت بیمه  صنعت بیمه 
عالوه بر انتشار از سوی رسانه ها می تواند از طریق تریبون های رسمی 
و غیررسمی دینی و مذهبی نیز ترویج و تبلیغ شود تا برکات آن طیف 

وسیع تری از جامعه را تحت پوشش داشته باشد .
وی از متولیان و سیاستگذاران صنعت بیمه خواست تا چالش ها، 
پیشنهادها و راهکارهای مورد نظر خود را به صورت مکتوب در اختیار 
ائمه جمعه و جماعات قرار دهند تا در خصوص شیوه های ترویج فرهنگ 

بیمه، تصمیم گیری شود.
و  محور  مردم  برنامه های  و  طرح ها  تشریح  با  سلیمانی  دکتر 
مسئولیت های اجتماعی صنعت بیمه به خدماتی نظیر تاسیس صندوق 
بیمه حوادث طبیعی، پوشش های خاص هزینه های ناشی از همه گیری 
و  بدنی  تامین خسارت های  ویژه صندوق  ایفای مسئولیت های  کرونا، 
ادامه تمامی عملیات بیمه ای در زمان تحریم ها اشاره و تصریح کرد: اگر 
علمای دینی توجه عموم مردم را به خدمات بیمه ای نظیر رشته بیمه 
های زندگی و تامین آتیه، معطوف کنند شرایط خدمت پذیری صنعت 
بیمه مطلوب تر خواهد شد. در روز آخر، بازدید از منطقه شلمچه و ادای 
احترام به مقام شهدای هشت سال دفاع مقدس، حسن ختام برنامه های 

سفر استانی رییس کل بیمه مرکزی و هیات همراه به خوزستان بود.
گفتنی است در این سفر ۴ روزه، تنی چند از مدیران عامل  شرکت 
های بیمه و مقامات ارشد صنعت بیمه، رییس کل بیمه مرکزی ج.ا.ا  

را همراهی کردند.

برات کریمی در مراسم گرامیداشت روز زن تأکید کرد:
مدیریتی  نقش های  در  بانوان  حداکثری  بکارگیری 

بانک دی
مدیرعامل بانک دی در مراسم تکریم بانوان شاغل در بانک که به 
مناسبت میالد با سعادت حضرت فاطمه زهرا)س( و روز زن برگزار شد، بر 
لزوم به کارگیری حداکثری بانوان در نقش های مدیریتی بانک تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک دی، در این مراسم برات کریمی 
زن،  روز  و  زهرا)س(  فاطمه  حضرت  سعادت  با  میالد  تبریک  ضمن 
حضرت فاطمه)س( را الگوی تمام عیار دنیای اسالم برای آحاد بشریت 
و پیروان تمام ادیان دانست و گفت: تا کنون بسیاری از محققان مسلمان 
و  غیرمسلمان پیرامون شخصیت و مقام معنوی حضرت فاطمه زهرا)س( 
کتاب ها و مقاالت متعددی نگاشته اند که اگر هزاران برابر آن نیز در قلمرو 
ذهن و اندیشه بشر به صورت گفتار یا نوشتار درآید، باز هم قطره ای از 
اقیانوس بی کران فضیلت های آن حضرت را نمی تواند به تصویر بکشد.

کریمی با اشاره به لزوم توجه به نقش و جایگاه زنان در پیشبرد 
اهداف بانک دی و تفویض مسئولیت های کلیدی به آن ها گفت: ترکیب 
نسبت جنسیتی در بدنه کارشناسی بانک دی در وضعیت مناسبی قرار 
دارد اما تا نقطه مطلوب آن که تصدی مسئولیت های مدیریتی بانوان 
در  منطقی  برنامه ریزی  یک  با  امیدوارم  که  دارد  وجود  فاصله  است 
استراتژی های سرمایه انسانی برای شناسایی نیروهای باانگیزه از میان 
بانوان، بتوانیم تفویض مسئولیت های کالن به بانوان را عملیاتی کنیم.

مدیرعامل بانک دی با اشاره به رشد پرشتاب بانک دی در مسیر 
اخیر تصریح کرد:  ماه های  بهبود شاخص های عملیاتی در  موفقیت و 
اصالح ساختار مالی، وصول مطالبات معوق، تعیین تکلیف بسیاری از 
پرونده های تسهیالتی معوق، کاهش قیمت تمام شده پول، جذب منابع 
نتیجه  اخیر  ماه های  در  بانک  غیرمالی  و  مالی  ارتقای شاخص های  و 
تالش و همت جمعی تمامی همکاران بانک بوده است که امیدوارم با 
یک عزم جهادی و انگیزه مضاعف شاهد به ثمر رسیدن تمام اهداف و 

برنامه های تعیین شده باشیم.
محسن  سید  حجت االسالم والمسلمین  مراسم  این  ادامه  در 
و  جایگاه  باب  در  احادیثی  بیان  با  دانشگاه،  و  حوزه  استاد  ذوالفقاری، 
منزلت حضرت فاطمه)س(، به تبیین ابعاد شخصیتی آن حضرت و تأثیر 

آن بر ارتقای جایگاه زنان در اسالم پرداخت.

مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی:

1۷00متقاضی در فاز نخست مسکن ملی استان مرکزی ثبت نام کردند
مرکزی _ مدیرکل بنیاد مسکن 
استان مرکزی با اشاره به طرح اقدام 
استان  سطح  در  گفت:  مسکن  ملی 
برای شهرهای کمتر از ۱۰۰هزار نفر 
برعهده  را  کار  مدیریت  و  مسئولیت 
یک هزار  برای  مجموع  در  که  داریم 
مردم  نخست  فاز  در  واحد   ۷۴۴ و 

ثبت نام کرده اند
امروز  ظهر  رضافرح  محمدرضا 
ملی  م  قدا ا کلنگ زنی  مراسم  در 
مسکن شهرستان دلیجان با اشاره به 
این طرح اظهار داشت: ۴۴۷ واحد در 
دلیجان در  یک سایت ۳۲۰ واحدی 
در  و  واحدی   ۱۳۰ سایت  یک  و 
احداث  پیلوت  و  طبقه   ۴ بلوک های 
 ۹۰ تا   ۸۵ آنها  زیربنای  که  می شود 
آنها  زیربنای  و در مجموع  متر است 

۵۵ هزار مترمربع است .
وی افزود: در سایت نراق واحدها 
در ۹ قطعه در اختیار مردم قرار گرفته 
و ۱۸ واحد کلنگ زنی شد و ۳۸ واحد 
شروع   ۲ فاز  در  قطعه   ۱۹ در  نیز 

صادر  ساختمانی  پروانه  که  می شود 
شده است.

انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
اسالمی استان مرکزی ادامه داد: در 

از  سطح استان برای شهرهای کمتر 
۱۰۰ هزار نفر مسئولیت و مدیریت کار 
را برعهده داریم که در مجموع برای 
یک هزار و ۷۴۴ واحد در فاز نخست 

پروژه  یک  و  کردند  ثبت نام  مردم 
۶۰۰ واحدی نیز در اراک داریم که در 
مراحل پایانی صدور پروانه ساختمانی 
است و امیدواریم به زودی شروع شود .

برای   : کرد تصریح  فرح  رضا
در  سایت ها  همه  شهرستان ها  سایر 
مراحل تهیه نقشه و پروانه ساختمانی 
شده  صادر  تعدادی  برای  که  است 
عملیات  بهمن ماه  در  امیدواریم  و 
مسکن  سایت های  همه  به  مربوط 

ملی شروع شود.
وی بیان کرد: در این مرحله مردم 
حدود ۴۰ میلیون تومان ودیعه گذاری 
کرده اند و حدود  ۱۰۰ میلیون تومان 
قرار  آنها  اختیار  در  تسهیالت مسکن 
مردم  که  بعدی  مراحل  و  می گیرد 
باید واریز کنند با پیشرفت کار اعالم 
می شود؛ باتوجه به اینکه مردم کارفرما 
منابع  تامین  با  باید  هستند  سازنده  و 
همکاری کنند و امیدواریم از این اقدام 
مسکن کسانی که فاقد مسکن هستند 

بهره الزم را ببرند.

یک کارشناس اقتصادی:
مجلس با ُسفره مردم بازی نکند

سخنگوی حزب اعتماد ملی گفت: دعواهای سیاسی و جناحی را باید به زمان 
انتخابات موکول کرد نه اینکه در موضوع تخصصی مانند بودجه روی سفره و معیشت 

مردم رقابت کنند. این ظلم به مردم است.
اسماعیل گرامی مقدم با اشاره به رد گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ از 
سوی نمایندگان مجلس شورای اسالمی گفت: فکر می کنم این اتفاق برای اولین 
بار است که رخ می دهد. به عنوان کسی که معاون پارلمانی وزارت کشور دولت 
اصالحات در مجلس پنجم بودم و در آن مقطع اصالح طلبان در اقلیت بودند، چنین 
اتفاقی نیفتاد. حتی در مجلس هفتم وقتی دولت اصالحات بودجه را به مجلس ارائه 
اما وقتی  از سوی کمیسیون تلفیق مواجه شد،  انتقادات زیادی  با  کرد، آن بودجه 

کمیسیون مذکور آن را تصویب کرد، مجلس هم رای داد.
وی افزود: الیحه بودجه برنامه درآمد و هزینه کشور است و به تعویق انداختن 

آن باعث زیان، خسارات و سردرگمی در هزینه ها و درآمدها خواهد بود.
این کارشناس مسائل توسعه ادامه داد: مالک و معیار کارشناسی در وهله اول 
دولت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کارشناسان خبره دولت هستند که 
همه ابعاد درآمدها، تخمین و برآورد و میزان تحقق آن را مورد بررسی قرار می دهند. 

قطعا در هزینه ها هم به همین شکل به الیحه نگاه می کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در مجالس قبلی مرسوم بود که مجلس 
بین ۱ الی ۲ درصد در ردیف های بودجه تغییر می داد یا ارقامی را کم و زیاد می کرد، 

این کار طبیعی و در هماهنگی با دولت انجام می شد.
گرامی مقدم اضافه کرد: کسی که در الیحه بودجه نرخ دالر و نفت را تخمین 
می زند، از اطالعات و آگاهی کافی برخوردار است. با این اوصاف به نظر می رسد 
رد الیحه بودجه تازگی داشت و بدعت خطرناکی برای نظام بودجه ریزی کشور بود.

تا پایان سال نداریم  سخنگوی حزب اعتماد ملی اضافه کرد: فاصله زیادی 
و درآمدهای دولت باید در سال آینده روشن باشد، اگر بودجه به سال بعد کشیده 
شود، به سمت تصویب بودجه ۱ دوازدهم یا ۳ دوازدهم می روند و اوضاع به هم 
می ریزد. به نظرم می شد مجلس به همان اصالحاتی که کمیسیون تلفیق اعمال 

کرده بود رای بدهد.
وی درباره روند تعیین نرخ دالر در لوایح بودجه گفت: به این دلیل که همه ابعاد 
الیحه بودجه و در تعیین نرخ ارز بررسی کارشناسانه و همه جانبه انجام می دهد. در 
برآورد نرخ ارز ۱۱ هزارتومانی دولت این نرخ را عمدا پایین گذاشته است و برنامه 
دولت در راستای پایین آوردن تورم و مدیریت ارزش پول ملی را در ۱۴۰۰ بوده است.

گرامی مقدم ادامه داد: این کار دولت باعث می شود عطش قیمت ها را که تحت 
تاثیر قیمت ارز است، گرفته شود. وقتی از االن نرخ دالر ۱۱ هزار تومان مشخص 
شود، با توجه به اینکه نفت را به دالر می فروشیم و بسیاری از درآمدها بر مبنای ارز 
خارجی محاسبه می شود، باعث می شود انتظار بازار، وارد کنندگان و صادرکنندگان 

بر مبنای نرخ دالر حدودا ۱۲ هزار تومان باشد.
این دانش آموخته اقتصاد توسعه اظهار کرد: به طور طبیعی اگر دولت در الیحه 
بودجه نرخ ۱۷ هزارتومان را تعیین کند، بازار در پیش بینی های خود عدد ۲۴ الی 
۲۵ هزارتومان را در نظر می گیرد، در این حالت به صورت طبیعی ارزش پول ملی 
آسیب می بیند و به تورم کمک می کند و این تاثیر روانی را حتی در هنگام تصویب 

هم خواهد گذاشت.
وی با اشاره به تاثیر روانی انتخابات آمریکا بر بازار گفت: شاهد بودیم که جو 
روانی انتخابات آمریکا قیمت دالر را از ۳۲ هزار تومان تا ۱۹ هزار تومان پایین آورد، 

دوباره اتفاقات دیگری افتاد و تا ۲۳ هزارتومان افزایش یافت.
ایران، سیاست های داخلی  اقتصاد  به دلیل ماهیت دولتی  اینکه  بیان  با  وی 
و خارجی در بازار ایران تاثیر مستقیم می گذارد، یادآور شد: وقتی مجلس نرخ دالر 
را ۱۷ هزارتومان معین کند، این پیام را به بازار می دهد تا ۲۵ هزارتومان هم باال 
می رود، لذا اگر مجلس چنین نرخی را مشخص کند، نشان می دهد مجلس دنبال 
ارزان کردن قیمت ارز خارجی نیست و این را تداعی می کند که آنها می خواهند، 
»چوب الی چرخ دولت بگذارند«. در حالی که برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور 

باید به سمتی برود که منجر به تقویت پول ملی شود.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با بیان اینکه تعیین نرخ ارز ۵ یا ۸ 
هزار تومانی در الیحه بودجه هم غیر واقعی است، عنوان کرد: دولت برآوردی نسبتا 
واقعی ارائه کرده و پایه نرخ دالر در بودجه را ۱۱ هزار تومان تعیین کرده است. 
اگر تا ۱۵ هزار تومان هم باال رفت، به دلیل همین برآوردهای کارشناسی دولت 
است، ولی اگر نرخ از االن ۱۷ هزار تومان تعیین گردد، باید منتظر نرخ ۲۵ تا ۲۶ 

هزار تومانی دالر باشید.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: افرادی که سررشته و دستی در اقتصاد 
دارند، این تصمیم خطرناک را برای نظام و مالی پولی کشور توصیه نمی کنند، لذا 
دولت حق دارد نسبت به تغییرات مجلس در موضوع نرخ ارز مقاومت و مخالفت کند.

وی درباره اظهار نظر برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه دولت الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ کشور را برای فروپاشی بسته است، گفت: این اظهارات ریشه در شعار 
زدگی و رویکرد انتخاباتی برخی از نمایندگان مجلس دارد و در همین راستا به دولت 
تهمت و برچسب می زنند اما هیچ اقتصاددانی این اتهامات را نمی پذیرد، زیرا ما با 
عدد و رقم طرف هستیم، با شعار سر و کار نداریم و نباید فراموش کرد که دولت 
خودش قرار است بودجه را اجرا کند، برای اینکه دولت باید در سال آخر کارنامه 

قابل قبولی از خود به جا بگذارد.
گرامی مقدم ریشه چنین اظهاراتی را در توهمات برخی نمایندگان ارزیابی کرد و 
گفت: آنها بیشتر به دنبال این هستند که علیه دولت کار کنند. مجلس با سفره مردم 
بازی نکند، مردم گرفتارند و همین افزایش قیمت دالر که باعث افزایش قیمت ها 
شد و میلیون ها ایرانی را از باالی خط فقر نسبی به زیر آن برد و میلیون ها نفر را از 
زیر فقر نسبی به زیر خط فالکت و فقر مطلق برد. لذا شایسته نیست مجلسیان با 
باال بردن نرخ دالر در الیحه بودجه به باال رفتن آن در عمل، دامن بزنند و سفره 

مردم را کوچک تر کنند.
این فعال اصالح طلب دعواهای سیاسی در موضوع تخصصی و فنی بودجه 
را به صالح کشور ندانست و افزود: دعواهای جناحی و سیاسی را باید به انتخابات 
موکول کرد، در انتخابات باید رقابت کرد نه اینکه روی سفره و معیشت مردم رقابت 

انتخاباتی کنند. این ظلم به مردم است و پذیرفتی نیست.
باره که تغییرات مجلس یازدهم در الیحه بودجه تا چه حد در  وی در این 
راستای شعار معیشت، عدالت محوری و توجه به جیب مردم بوده است، خاطرنشان 
کرد: اگر در این راستا بود، بودجه خیلی از موسسات و نهادهای خاص را باید حذف 
تبلیغاتی  از سازمان های  بودجه گیری برخی  یا کاهش می دادند، منطق  می کردند 
زیر سوال است و در این شرایط نباید بودجه بگیرند، اگر هدف معیشت مردم است 

بروند آنها را اصالح کنند.
سخنگوی حزب اعتماد ملی یادآور شد: در بخش صادرات و مواردی که ریشه 
در مالیات دارند، باید کاری کنند که بودجه عمرانی افزایش یابد، با این عدد و رقم ها 
نمی تواند  دولتی  دولت که هیچ  این  نه  نرخ دالر،  برای  تومان  هزار  مبنای ۱۷  و 
بودجه های عمرانی را تامین کند.وی اضافه کرد: تجهیزات، واردات و خدماتی که 
ارزبر است، هزینه های دولت را سنگین می کند و امکان تحقق ردیف های عمرانی را 
از آن خواهد گرفت و بسیاری از درآمدهای پیش بینی شده در الیحه محقق نمی شود 

و از طرفی زمان هم این اجازه را نمی دهد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگرمجلس یازدهم به فکر معیشت مردم 
بود باید همین الیحه بودجه را مصوب می کرد، افزود: اگر همان اصالحات کمیسیون 
تلفیق را هم تصویب می کردند، رویکرد آنها به این مفهوم نزدیک تر بود. این بدعت 
پذیرفتی نیست و فکر نمی کنم دیگر نهادها این همه تغییرات در الیحه را بپذیرند و 
از سویی ظرفیت بودجه ریزی کشور محدود است، چون با تحریم های سنگین مواجه 
هستیم و درآمدهای ما تقریبا مبهم است، نفت به صورت شفاف فروخته نمی شود. 
بحث صادرات فرآورده های نفتی، گازی و محصوالت کشاورزی ما به این دلیل که 
مبادله پول برای ما دشوار شده است، تخمین آن دشوار است. وی بیان کرد: اقدام 
مجلس با نظام برنامه ریزی هماهنگ و از عقالنیت اقتصادی برخوردار نبود و اتفاق 
خاصی هم رخ نمی دهد. درآمدهای ما تقریبا روشن است، به دلیل تحریم نمی توانیم 
به درآمدهای غیرنفتی هم متکی باشیم، لذا این حرکت مجلس واقع بینانه نبوده و 

خواهیم دید دولت هم تغییرات زیادی را نخواهد داد و یا نخواهد پذیرفت.
گرامی مقدم در این باره که دولت از مجلس خواسته به جای برگرداندن الیحه 
بودجه به دولت، آن را برای بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق مجلس بفرستد، گفت: 
این کار دولت منطقی است. وقتی درآمد کشور محدود و مشخص است، نمی توان 
تغییرات زیادی در بودجه انجام داد و هزینه ها هم در بودجه عمومی و بودجه شرکت ها 
تقریبا روشن است.گرامی مقدم گفت: بنابراین دولت اقدام درستی انجام داده که بررسی 
بودجه را به خود مجلس و کمیسیون تلفیق ارجاع داده است و طبیعتا هر اصالح و 

تصمیمی در کمیسیون تلفیق اتخاذ و در صحن مصوب شود، دولت اجرا می کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: اگر معتقدند با دالر ۱۷ هزارتومانی 
می توانند سفره را بزرگ کنند، انجام بدهند. بدیهی است این نرخ به صورت روانی 
- حتی بعد از تصویب- قیمت ها را افزایش خواهد داد و این در جهت لطمه زدن به 

معیشت مردم عمل خواهد کرد.
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آگهی تغییرات موسسه خیریه هیئت امنای خانه کودکان و 
نوباوگان امین به شماره ثبت ۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۵۴۱۱۶ به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۹ 
اداره   ۲۷/۱۰/۱۳۹۹ مورخ   ۱۰۰۲/۱۲/۶/۱۱ شماره  نامه  و 
بهزیستی شهرستان مهاباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱. ماده 
۱۰ اساسنامه بشرح ذیل تغییر یافت: ماده ۱۰: مجمع عمومی 
مرجع  عالیترین  و  تشکیل  نفر   ۱۵ حداقل  تعداد  با  امناء  هیئت 
،فوق  عادی  بصورت  که  باشد  می  موسسه  در  گیری  تصمیم 
العاده ،عادی فوق العاده یا عادی بطور فوق العاده تشکیل می 
شود. تبصره ۱ :فعالیت هیئت امناء افتخاری خواهد بود. تبصره 
تلفنی،پیامکی  طریق  از  عمومی  مجمع  تشکیل  ۲:دعوتنامه 
جانب  از  کثیراالنتشار  های  روزنامه  در  آگهی  درج  یا  ،کتبی 
رئیس هیئت مدیره وبا امضای ایشان خواهد بود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری مهاباد )۱۰۸۹۸۸۳(

آگهي حصروراثت
خانم زینب ایران دخت جوبنه به شماره شناسنامه ۱۱ فرزند رمضان 
از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
تاریخ  در  محمدتقی  فرزند  رودبرده  دخت  ایران  رمضان  شادروان  که 
۱۳۹۹/۹/۲۱  در شهرستان سنگر فوت نموده است و ورثه ان مرحوم 
به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-محمد ایران دخت رودبرده به ش ش 
۱۹۴۸ فرزند رمضان نسبت فرزند ۲-احمد ایران دخت رودبرده به ش 
ش ۲۰۶ فرزند رمضان نسبت فرزند۳-فرهاد ایران دخت رودبرده به ش 
ش ۱۳۵ فرزند رمضان نسبت فرزند۴-زینب ایران دخت رودبرده به ش 
ش ۱۱ فرزند رمضان نسبت فرزند۵-ثریا ایران دخت رودبرده به ش ش 
۱۹۴۷ فرزند رمضان نسبت فرزند۶-پریسا ایران دخت رودبرده به ش 
دخت  ایران  فرزند۷-نسرین  نسبت  رمضان  فرزند   ۶۵۳۰۰۳۰۱۴۱ ش 
رودبرده به ش ش ۶۵۳۹۱۶۰۰۹۷ فرزند رمضان نسبت فرزند۸-مرضیه 
ایران دخت رودبرده به ش ش ۱۱۳ فرزند رمضان نسبت فرزند۹-فاطمه 
ایران دخت رودبرده به ش ش ۲۴ فرزند رمضان نسبت فرزند۱۰- مقرب 
نوعی نشرودکلی به ش ش ۸۷۱ فرزند مصطفی نسبت همسر به غیر 
از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و 
انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره ۹۹۰۰۸۱۱-۹۹/۱۱/۰۵ مفاد 
هرشخصي  چنانچه  نماید  مي  آگهي  نوبت  دریک  را  مزبور  درخواست 
اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 
ظرف یکماه به دفتر شعبه دوم شوراي حل اختالف سنگر تسلیم نماید 
در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر-رضا مسلمی

ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  آگهی 
۳قانون  ۱و  مواد  نظربه دستور  قائم شهر  ثبتی  فاقد سند رسمی حوزه 
تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۲۰-۹-۱۳۹۰،امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحدثبتی قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه 
وبال معارض انان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم 
به شرح ذیل اگهی میگردد: ا مالک متقاضیان واقع در قریه پرچیکال 
پا  علیزاده  نسیم  نم  بنام خا  اصلی بخش ۱۶ ۲۱۸۲ فرعی   ۶۱ پالک 
ئین افراکتی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده است به مساحت ۵۰-۱۴۱متر مربع خریداری مع الواسطه از اقای 
حسن دهقان ما لک رسمی . .لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف 
آئین   ۱۳ وماده  فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  وضعیت 
این  طریق  از  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  اگهی  این  مربوطه  نامه 

روزنامه محلی / کثیر االنتشار درشهرها منتشر و در روستاها عالوه بر 
انتشار اگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای 
اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی ودر 
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد 
که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است 
ودر صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 
از مراجعه  به صدور سند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت مانع 
نامه مذکور  ائین  برابر ماده ۱۳  .بدیهی است  نیست  دادگاه  به  متضرر 
درمورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد 
ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود، مراتب 
باطالع  همزمان  صورت  به  حدود  تحدید  و  نوبتی  اگهی  اولین  رادر 
عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید 
منتشر  اختصاصی  به صورت  را  تحدید حدود  اگهی  ثبتی  واحد  حدود، 
انتشار نوبت  انتشارنوبت اول :۱۸-۱۱-۱۳۹۹ تاریخ  . تاریخ  می نماید 
دوم : ۰۲-۱۲-۱۳۹۹ رحمت سلمانی قادیکالئئ رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک قائم شهر
م-الف ۱۹۹۰۹۳۰۴

ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  آگهی 
۳قانون  ۱و  مواد  دستور  نظربه  شهر  قائم  ثبتی  حوزه  رسمی  سند  فاقد 
فاقد سند رسمی مصوب  و ساختمانهای  اراضی  تکلیف وضعیت  تعیین 
۲۰-۹-۱۳۹۰،امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحدثبتی قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه 
انان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم  وبال معارض 
ابندانسر  قریه  در  واقع  متقاضیان  ا مالک  اگهی میگردد:  به شرح ذیل 
پالک ۴۸ اصلی بخش ۱۶ ۴۵۸۹ فرعی بنام آقای عیسی غالمی نسبت 
به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت 
۱۵-۲۶۴ متر مربع خریداری بدون واسطه از خا نم ثریا عباسی ما لک 
رسمی . .لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این اگهی 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی / کثیر االنتشار 
درشهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار اگهی، رای هیات الصاق 
تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ انتشار اولین اگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل تا 
دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ 
نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواست 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است ودر صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید وصدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .بدیهی است برابر ماده 
۱۳ ائین نامه مذکور درمورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی 
پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی 
به صورت  نوبتی و تحدید حدود  اگهی  اولین  رادر  تحدیدحدود، مراتب 
همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد 
سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 
انتشار  تاریخ  اول :۱۳۹۹-۱۱-۱۸  انتشارنوبت  تاریخ   . نماید  منتشر می 
نوبت دوم : ۰۲-۱۲-۱۳۹۹ رحمت سلمانی قادیکالئئ رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک قائم شهر
م-الف ۱۹۹۰۹۳۲۲
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دبیر: آمار کشتی گیران کشور ۱ میلیون نفر کاهش داشت
ز  ا یکی  کشتی،  سیون  فدرا رئیس 
کمیت  افت  را  فدراسیون  این  چالش های 
یک  کاهش  شاهد  که  کرد  اعالم  و  دانست 

میلیون نفری تعداد کشتی گیران هستیم.
علیرضا دبیر در دیدار با رئیس سازمان 
بیان  با  استان فارس  برنامه ریزی  مدیریت و 
اینکه جمعیت کشتی گیران نسبت به دو دهه 
کاهش  است،  شده  کمتر  برابر  ده ها  گذشته 

آمار کشتی گیران کشور در سال های گذشته از ۱.۵ میلیون نفر به ۴۰ هزار نفر 
را زنگ خطر جدی و به معنای اتمام حیات کشتی در کشور برشمرد و در عین 
حال تاکید کرد که این موضوع برای یک رشته ورزشی سنتی در کشور همچون 

کشتی فرنگی یک معضل جدی است.
دبیر، استان فارس را یک پتانسیل ویژه در کشتی فرنگی کشور دانست و 
خاطر نشان کرد: فارس، قهرمانان بزرگی همچون امید نوروزی در کشتی فرنگی 
ایران و جهان دارد و هم اکنون نیز چندین کشتی گیر از فارس در اردوی تیم 

ملی کشتی فرنگی حضور دارند.
بنا به گفته رییس فدراسیون کشتی، اگر حمایت ها و توجه مسئولین به 
این ورزش ملی در استان فارس بیشتر شود، قطعًا پیشرفت خوبی نه تنها در 

کشتی فارس بلکه در کشتی کشور به وجود خواهد آمد.
وی گفت: کشتی فرنگی کشور، یکی از رشته های اصیل ایرانی است که 
به  پهلوانی هستیم  این رشته  از  ابعادی  نیز شاهد  ادبیات حماسی خود  ما در 
طوری که بسیاری از حماسی سرایان کشور نیز آثار نظم زیادی را در این حوزه 
داشتند که باید به سبب برخورداری از چنین سابقه پرمحتوا، در راستای تداوم 

حیات این رشته ورزشی تالش کرد.
رئیس فدراسیون کشتی با اشاره به اینکه احیای کشتی فرنگی در کشور 
نیازمند همکاری و هم افزایی تمامی دستگاه های ورزشی، اجرایی و فرهنگی است. 
به گفته رئیس فدراسیون کشتی، نبود مدیریت کافی، دوری از عمل گرایی، 
عدم صرف زمان کافی برای احیای رشته کشتی فرنگی، پرهیز از نگاه انسانی 
و آتی محور به این رشته ورزشی می تواند از اصلی ترین چالش ها و مشکالت 

پیش روی کشتی باشد.

دوم اسفند، آغاز اردوی تیم ملی آلیش زنان
از  کشتی  فدراسیون  زنان  رییس  نایب 
زمان آغاز اردوی تیم ملی کشتی آلیش زنان 
قهرمانی کشور  رقابت های  داد و گفت:  خبر 
از آن  انتخابی تیم ملی را دارد و پس  حکم 

ملی پوشان از دوم اسفند وارد اردو می شوند.
فاطمه درخشانی اظهار داشت:  دوازدهم 
بهمن وبینار دانش افزایی را برای مربیان آلیش 
برگزار کردیم تا برای مسابقات قهرمانی کشور 

آماده شوند. در این وبینار درباره مبانی آمادگی جسمانی و قوانین تکنیک های 
کشتی آلیش صحبت شد.

وی افزود: دوم و سوم اسفند مسابقات قهرمانی کشور کشتی آلیش برگزار 
می شود و از آنجایی که دیگر نمی توانیم انتخابی تیم ملی را برگزار کنیم در 
بخشنامه اعالم کردیم که با توجه به شرایط کرونا مسابقات قهرمانی کشور 

مالک انتخاب تیم ملی کشتی آلیش است.
نایب رییس فدراسیون کشتی عنوان کرد: همچنین تقویم پیشنهادی کشتی 
اواخر فروردین مسابقات برون مرزی  از  ارسال شد که  ما  برای  آلیش  سنتی 
آلیش کاران آغاز می شود. اگر شرایط کرونا بهتر شود این مسابقات در تاریخ 
تعیین شده برپا خواهد شد اما چون تقویم پیشنهادی است شاید این رقابت ها 

را در این تاریخ ها برگزار نکنند.
وی ادامه داد: به همین دلیل سه اردو را برای ملی پوشان در نظر گرفتیم 
که یکی از این اردوها را در هفته سوم اسفند و دو اردو را در فروردین ماه برگزار 
می کنیم. نخستین مسابقه قهرمانی آسیا در قرقیزستان برگزار می شود که باز 

هم کرونا شرایط را رقم می زند.
جهان  قهرمان  عاشوری  هانیه  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  درخشانی 
آلیش  از فدراسیون درخواست حقوق کرده است، گفت: کشتی  آلیش  کشتی 
به  ویژه ای  نگاه  و  است  متفاوت  خیلی  و  نیست  المپیکی  وزنه برداری،  مانند 
وزنه برداران دارند اما سعی می کنیم در این زمینه برای کشتی گیرانی که عضو 

ثابت تیم ملی هستند، پیگیری های الزم را انجام دهیم.
وی یادآور شد: ستاد مقابله با کرونا مجوز برگزاری مسابقات قهرمانی کشور 

رشته کالسیک را هنوز نداده است زیرا این سبک مسابقات بین المللی ندارد.
درخشانی افزود: مسابقات قهرمانی کشور این رشته در دوره ریاست علیرضا 
دبیر یک بار برگزار شد اما کشتی آلیش اینگونه نبود زیرا به دلیل مسابقات برون 
مرزی، رقابت های قهرمانی کشور این رشته اسفند برپا می شود. فعال برگزاری 
قهرمانی کشور کالسیک را به تعویق می اندازیم تا شرایط کرونا بهتر شود و در 

سال آینده حتما مجوز برگزاری آن را می گیریم.

مینا قربانی قهرمان هفته پنجم و ششم لیگ برتر تپانچه بادی زنان 
فینال  در  مقاومت  تیم  از  قربانی  مینا 
بادی  تپانچه  برتر  لیگ  پنجم و ششم  هفته 
بانوان، توانست با کسب باالترین امتیاز عنوان 

قهرمانی را کسب کند.
تیراندازی،  فدراسیون  اعالم  به  بنا 
چهاردهمین دوره مسابقات لیگ برتر تپانچه 
بادی زنان در هفته پنجم و ششم در حالی با 
حضور ۶ تیم به میزبانی هیات فارس پیگیری 
شد که در بخش تیمی هفته پنجم، تیم های 

هیات فارس، مقاومت و هیات قم با شکست تیم های امید صدرا خلیج فارس 
هرمزگان، رایمون و هیات مازندران به پیروزی دست یافتند.

همچنین در بخش تیمی هفته ششم، تیم های هیات کرمان، مقاومت و 
هیات فارس در برابر تیم های امید صدرا خیلج فارس هرمزگان، هیات مازندران 

و رایمون به پیروز رسیدند.
با برگزاری فینال این رقابت ها، مینا قربانی تیرانداز تیم مقاومت موفق 
به کسب عنوان قهرمانی شد و گلنوش سبقت الهی از تیم امید صدرا خلیج 

فارس هرمزگان و نوشین پی خسته از هیات قم به ترتیب دوم و سوم شدند.
در پایان نیز مراسم اهدای جوایز نقدی ورزشکاران با حضور علی دادگر 
رییس فدراسیون، بدرالملوک کهرنگی نایب رییس زنان، رضا ملک محمدی 
دبیر، سید جعفر حسینی رییس سازمان لیگ، مسعود کلهر خبره ورزشی، احمد 
و  دیگر مسئوالن  و  تپانچه  ملی  تیم  مربیان  اصفهانی  نصر  و محسن  نجفی 

سرپرستان باشگاه ها برگزار شد.

تعویق مسابقات کسب سهمیه المپیک تکواندو
اتحادیه تکواندو آسیا با ارسال ایمیلی از تعویق رقابت های کسب سهمیه 
المپیک خبر داد و تاریخ جدید برگزاری این مسابقات را ۲۴ تا ۲۶ اردیبهشت 

ماه ۱۴۰۰ اعالم کرد.
تکواندو  اتحادیه  اعالم  با  تکواندو،  فدراسیون  روابط عمومی  به گزارش 
آسیا، مسابقات کسب سهمیه قاره آسیا به منظور حضور در بازی های المپیک 
توکیو در دو بخش تکواندو و پاراتکواندو که قرار بود ۶ تا ۸ فروردین ماه سال 

آینده به میزبانی اردن برگزار شود، به تعویق افتاد.
اتحادیه تکواندوی آسیا با ارسال ایمیلی به فدراسیون های عضو از تعویق 
این رویداد به خاطر شرایط کرونا خبر داد و اعالم کرد این رقابت ها ۲۴ تا ۲۶ 

اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ )۱۴ تا ۱۶ می( برگزار خواهد شد.
پیش از این ابتدا قرار بود این مسابقات در چین برگزار شود، اما با شیوع 
ویروس کرونا میزبانی این رقابت ها در تاریخ ۲۱ و ۲۲ فروردین ماه سال ۱۳۹۹ 

به اردن واگذار شد که با توجه به وضعیت موجود این تاریخ نیز تغییر کرد.
در گروه زنان ایران می تواند دو نماینده به این رویداد برای کسب سهمیه 

المپیک ۲۰۲۰ - توکیو اعزام کند.

رئال مادرید منتظر تصمیم جدایی مسی!
به نظر می رسد که جذب ستاره پاری سن ژرمن توسط رئال مادرید ارتباط 

مستقیمی با تصمیم لیونل مسی برای آینده خواهد داشت.
رئال مادرید این روزها در وضعیت خوبی به سر نمی برد و از ابتدای فصل 
جاری عملکرد بسیار پر نوسانی داشته است؛ تیم زین الدین زیدان که تا همین 
چند هفته پیش با فاصله امتیازی خوب باالتر از بارسلونا قرار داشت حاال خودش 
را پایین تر از رقیب سنتی در رده سوم جدول می بیند. از طرف دیگر اختالف 
ایجاد شده با صدرنشین یعنی اتلتیکومادرید باعث شده که رویای تکرار قهرمانی 

برای کهکشانی ها دور از دسترس به نظر برسد.
اغلب هواداران رئال مادرید معتقد هستند که این تیم به یک پوست اندازی 
عظیم احتیاج دارد و بازیکنان کنونی دیگر توانایی چند سال قبل را ندارند. در واقع 
این باور وجود دارد که پر افتخارترین باشگاه اروپا برای بازگشت به اوج به جذب 

چند ستاره بزرگ احتیاج دارد.
یکی از نام هایی که طی یکی دو فصل اخیر بارها نام او در اطراف باشگاه 
رئال مادرید شنیده شده کیلیان امباپه بوده است. ستاره فرانسوی هنوز هم هدف اول 
نقل و انتقاالتی کهکشانی ها محسوب می شود اما به طور قطع فلورنتینو پرز و تیم 
مدیریتی اش کار دشواری برای آوردن او به سانتیاگوبرنابئو پیش رو خواهند داشت.

از مهم ترین ستاره های  از یک طرف پاری سن ژرمن حاضر نیست یکی 
خود را به همین سادگی ها به فروش برساند. از سمت دیگر مشکالت اقتصادی 
به وجود آمده ناشی از ویروس کرونا کار تمام باشگاه ها از جمله رئال مادرید را 

برای پرداخت هزینه های گزاف دشوار کرده است.
دارد  قصد  مادرید  رئال  که  رسد  می  نظر  به  مشکالت  این  تمام  وجود  با 
تمام تالش خود را برای به خدمت گرفتن کیلیان امباپه انجام دهد. با این حال 
در اتفاقی بی سابقه آنها برای نزدیک شدن به نهایی کردن این انتقال دست به 

دامن لیونل مسی هستند.
فوق ستاره آرژانتینی بارسلونا آخرین فصل حضور خود در این باشگاه را پشت 
سر می گذارد و از طرف دیگر گفته می شود که پاری سن ژرمن یکی از محتمل 
ترین گزینه ها برای آینده او خواهد بود. در همین ارتباط نشریه مارکا صفحه اول 

امروز خود را به این موضوع اختصاص داده است.
مارکا با تیتر »مسی کلید رسیدن به امباپه« مدعی شده که انتقال ستاره 
فرانسوی به رئال مادرید با تصمیم لیونل مسی در مورد آینده اش ارتباط مستقیم 
خواهد داشت. در گزارش روی جلد مارکا آمده است: » باشگاه رئال مادرید در انتظار 
تصمیم ستاره آرژانتینی است. در صورتی که مسی بخواهد برای پاری سن ژرمن 
امباپه را به فروش برساند. در  بازی کند، این باشگاه مجبور خواهد بود کیلیان 
واقع انتقال مسی به پاریس به معنای جدایی امباپه و حضور در تیمی که رویای 

او بوده خواهد بود.«

سوارس: شکل جدایی ام از بارسلونا خیلی آزار دهنده بود

مهاجم اتلتیکومادرید اعالم کرد نحوه جدایی اش از بارسلونا خیلی ناراحت 
کننده بود و لحظات سختی را تجربه کرد.

به گزارش بی ساکر، لوییس سوارس یکی از بازیکنان برجسته این فصل 
اللیگا است. مهاجم اروگوئه ای با تیم جدیدش یعنی اتلتیکومادرید در صدر بهترین 
گلزنان این رقابت ها قرار دارد. او در حالی نخستین فصل خود را در تیم مادریدی 
سپری می کند که هنوز از نحوه جدایی اش از بارسلونا در تابستان ناراحت است. 
سوارس گفت: رونالد کومان با من تماس گرفت و به من گفت دیگر من را 
نمی خواهد. در بارسا به من گفتند دیگر به تمرینات نروم. این حرف ها را به من 
زدند در حالی که هنوز با بارسا قرارداد داشتم. باشگاه هیچ توضیحی به من نداد. 

تنها به من گفتند که تصمیم سرمربی است. 
مهاجم اتلتیکو افزود: زمانی که باشگاه به صورت رسمی اعالم کرد دیگر 
من را نمی خواهد خیلی سخت بود. انتظارش را نداشتم. از آنجا مذاکرات با اتلتیکو 
شروع شد. خیلی از بارسایی ها این تصمیم را درک نکردند. حتی لیونل مسی. من 

نمی خواستم به یک مشکل تبدیل شوم. 
شروع سوارس در اتلتیکو عالی بود و در بازی نخست دبل کرد. او در این 
رابطه اظهار کرد: اتلتی برای مسائل مهم می جنگد، برای همه چیز. در این تیم 
استقبال خیلی خوبی از من کردند و به من لطف داشتند. می خواهم پاسخ این 
محبت را بدهم. دیگو پابلو سیمئونه سرمربی است که تو را با اشتیاق، مثبت اندیشی 

و همه چیزهایی که می داند قانعت می کند. 
تنها شکست این فصل اتلتیکو در اللیگا برابر رئال مادرید رقم خورد. مهاجم 
روخی بالنکو گفت: برابر این تیم دچار اشتباهاتی شدیم و اجازه دادیم خیلی توپ در 
اختیار حریف باشد. این درسی شد برای زمانی که دوباره با آن ها روبرو خواهیم شد. 
سوارس در مورد عناوین محبوبش و هدف باشگاه اظهار کرد: لیگ قهرمانان 
مانند اللیگا من را به وجد می آورد. اتلتیکو تا به حال قهرمان لیگ قهرمانان نشده 

است و می خواهد این جام را در تاریخش به ثبت برساند. 
مهاجم اروگوئه ای درباره آینده اش گفت: دوست ندارم بعد از بازنشستگی 
سرمربی شوم. خیلی سخت است. همچنین نمی توانید به عنوان سرمربی همه 

را خوشحال کنید.

ضربه مغزی و آسیب نخاعی برای مدافع پورتو

نانو مدافع پورتو در جریان دیدار با بلننزه دچار ضربه مغزی و آسیب نخاعی 
شد ولی داور از نشان دادن نقطه پنالتی خودداری کرد.

پورتو پنجشنبه شب در هفته هفدهم لیگ یک پرتغال به مصاف بلننزه رفت 
که این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید. در اواخر این دیدار نانو مدافع 

پرتغالی با دروازه بان حریف برخورد کرد و روی زمین افتاد.
در دقیقه ۸۵ استانیسالو کریتسیوک ، دروازه بان روسی بلننزه با نانو مدافع 
پورتو برخورد کرد و پس از آن مدافع پورتو روی زمین افتاد و از هوش رفت. او 

فوراً با آمبوالنس به بیمارستان اعزام شد.
پس از بازی ، پپه هم تیمی نانو گفت که او در آمبوالنس به هوش آمد. 
سرویس مطبوعاتی باشگاه این واقعیت را تأیید کرد و افزود که در حال حاضر 

شرایط نانو پایدار است و به زودی می تواند مرخص شود.
 معاینات انجام شده هیچ تغییری در بدن بازیکن نشان نداد، اما در آینده 

نزدیک نانو تحت نظارت پزشکی باقی خواهد ماند.
سرجیو کونسیسائو بعد از این دیدار به انتقاد شدید از داور پرداخت که برای 
این صحنه پنالتی اعالم نکرد و حتی یک کارت زرد نیز به دروازه بان حریف نداد.

این دیدار در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید و پورتو تنها یک 
امتیاز به دست آورد.

پیش  هفته  قتی  و
ه  شگا ز ر و ر  د لیس  سپو پر
ماشین سازی  مقابل  آزادی 
کنار  گل محمدی  یحیی  ایستاد،  تبریز 
دادن مهرداد  از دست  در سوگ  زمین 
میناوند گریست، بازیکنان سیاه پوشیده 
نوشته  همه  پیراهن  پشت  و  بودند 
کسی  روز  آن   »MINANAD«:بود
فکر نمی کرد که هفته بعد در تبریز این 
آغاز کند  با اشک  را  بازی  باز هم  تیم 
و این بار نام »ANSARIAN« روی 
سوگ،  باشد.  شده  نوشته  پیراهن ها 

پشت سوگ.
یک هفته تاریک و تلخ در تاریخ 
باشگاه پرسپولیس که شاید بتوان آن را 
نوروزی  هادی  باختن  جان  روزهای  با 
کاپیتان تیم مقایسه کرد. علی انصاریان 
بعد از چند روز جدال با کرونا تسلیم شد 
و او را صبح پنجشنبه در میان بهت و 
حیرت عالقه مندانش به خاک سپردند. 
فضا آن چنان دردناک شد که برخی حتی 
پیشنهاد دادند بازی پرسپولیس با تراکتور 
برگزار نشود. اما برگزار شد و شاگردان 
مغموم یحیی با یک گل در خانه حریف 

بازی را برد.
 ۳۹ فع  مدا حسینی  سیدجالل 
ساله این تیم با یک ضربه سر سنگین 
دروازه را باز کرد. شادی بعد از گل هم 
بیشتر سوگواری جمعی بود. در نمای 
نزدیک سیدجالل کاپیتان سرخپوشان 
ایام  در  ایرانیان  برخی  رسم  به  که 
مثل  نمی تراشد،  را  خود  محاسن  عزا 

بود که  ریش سفید  با  خانواده ای  پدر 
تا  بودند  شده  جمع  دورش  جوانترها 

بدهند. دلداری اش 
شد  شروع  اندوه  میان  در  بازی 
پیروزی  برای  که  بود  تراکتور  این  و 
مشتاق تر نشان می داد، محمد عباس زاده 
نشان داد که باهوش ترین مهاجم حال 
حاضر ایران است، خطرناک روی زمین، 
روی هوا و مشتاق برای گلزنی به تیمی 
که عاشقانه دوستش دارد. او چند بار تا 
مرز گلزنی پیش رفت اما سرانجام این 
قرمزها بودند که به گل رسیدند و بعد 
که  بود  اخباری  محمدرضا  درخشش 

ابتدای  از  شد.  بعدی  گل های  از  مانع 
مقابل  دروازه بانان  همه  تقریبًا  لیگ 
پرسپولیس بهترین بازی زندگی شان را 
به نمایش گذاشته اند. فشار پرسپولیس 
آن چنان زیاد شد که گزارشگر تبریزی 
استفاده  بستن«  توپ  »به  اصطالح  از 
سال ها  این  در  کمتر  که  چیزی  کرد. 

شنیده بودیم.
با  معمول  طبق  که  پیروزی  این 
پرسپولیس  زیکنان  با فرصت سوزی 
به  کمتر  بازی   با  را  آن ها  بود  همراه 
رتبه چهارم جدول کشاند. حاال قرمزها 
بیشتر به امتیازات از دست رفته ای فکر 

می کنند که به راحتی آب خوردن هدر 
دادند، اگر اندکی دقت می کردند شاید 
همه  این  با  بودند.  صدر  در  فاصله  با 
همین باعث شده تا رقابت در روزهای 

آینده جذاب تر شود.
در دیگر بازی هفته مس رفسنجان 
دست به کار بزرگی زد، آن ها در مشهد 
دادند.  شکست   ۰-۱ را  شهرخودرو 
تیمی که هفته گذشته صدرنشینی را از 
سپاهان گرفته بود. فراز امامعلی نشان 
داد چه خرید ارزشمندی است. تا امروز 
با گل های او این تیم ۹ امتیاز به دست 

آورده  است.

سوگ پس از سوگ؛

پیروزی شیرین در تلخ ترین روزهای پرسپولیس

ز  ا یکی  ن  یا ر نصا ا علی 
فوتبالیست های باسابقه کشور محسوب 
می شد که فعالیت های دیگری از جمله 
را  خوانندگی  و  بازیگری  مجری گری، 
نیز در کارنامه شخصی خود داشت. این 
فوتبالیست برجسته پس از چندی دست 
و پنجه نرم کردن با ویروس کرونا جان 

خود را از دست داد.
ورزش  یک  عنوان  به  فوتبال 
های  جلوه  از  یکی  فراگیر  و  محبوب 
جهانی مقدمات آشنایی و افزایش آگاهی 
اعضا از اهداف مشترک ملی و اجتماعی 
را فراهم می کند و در عین حال به ایجاد 
ارتباطات هماهنگ میان اعضا و گروه 
های مختلف هماهند تماشاگران و مردم 
می انجامد. اما این روزها ویروس کرونا 
به بزرگترین بحران ورزش تبدیل شده و 
بخشی از مسابقات ورزشی را به تعطیلی 
کشانده اما در این بحران برای مسابقات 
فوتبال، راهکار برگزاری مسابقات بدون 
از  بسیاری  است.  داشته  را  تماشاگر 
چهره های سرشناس فوتبال، باشگاه ها 
فرو  خود  الک  در  اکنون  بازیکنان،  و 
این  در  نامرئی  ویروس  این  و  رفته اند 
صنعت بزرگ هم نفوذ پیدا کرده است.

است  مدتی  نیز  ما  کشور  فوتبال 
که رمق ندارد. شنیدن خبرهای ناگوار 
از پیشکسوتان  از دست دادن برخی  و 
این  فوتبال شوکی است که  و جوانان 
شود،  می  وارد  جامعه  پیکره  بر  روزها 
و  میناوند  مهرداد  دادن  دست  از  غم 
علی انصاریان ۲ تن از بازیکنان مطرح 
ای  حوصله  و  حال  روزها  این  فوتبال 
برای فردی باقی نگذاشته است. شنیدن 
مدافع  انصاریان  علی  درگذشت  خبر 
سابق تیم ملی، پرسپولیس و استقالل 
که عصر روز چهارشنبه گذشته پس از 
چندین روز مبارزه با کرونا به دیار باقی 
شتافت، نه تنها جامعه ورزشی بلکه تمام 

اقشار مختلف جامعه را متأثر ساخت.
در  که  بازیکنی  انصاریان  علی 
زننده  و  بازی کرد  مونیخ  بایرن  مقابل 
تک گل پرسپولیس از روی نقطه پنالتی 
به این تیم بود. او بازیکنی شوت زن و 
تکنیکی به شمار می رفت که هرگاه تیم 
به او نیاز داشت با جلو آمدن به عنوان 

هافبک دفاعی نیز بازی می کرد.
 ۱۳۵۶ تیر   ۱۴ در  انصاریان  علی 
خورشیدی در یکی از محله های تهران 

چشم به جهان گشود و رشد و پرورش 
همواره  تحصیل،  با  همراه  او  یافت. 
طوری  به  بود،  توپ  با  بازی  مشغول 
که در ۱۳ سالگی توانست خودش را به 
تیم نوجوانان پیام تهران برساند و برای 
۲ فصل در این باشگاه به میدان برود. 
بانک  و  سپه  بانک  های  تیم  در  وی 
ملی حضور داشت و در دوران نوجوانی 
بازی در آن ها را تجربه کرد و سپس با 
پیوستن به باشگاه فجر سپاه به فرصتی 
فوق العاده دست یافت تا بتواند خودش 
را به سطح اول فوتبال کشور برساند. او 
از عهده این کار به خوبی بر آمد و به 
فوتبال  شده  شناخته  بازیکنان  از  یکی 

کشور بدل شد.
با  در ۱۳۷۵ خورشیدی  انصاریان 
فجر  تیم  به  ساله   ۲ قراردادی  امضای 
یکی  تیم  این  در  او  پیوست.  سپاسی 
از بازیکنان اصلی بود و به دلیل بازی 
خوبی که از خود نشان می داد، توانست 
خود  به  نیز  را  پرسپولیس  مربیان  نظر 
درخشش  و  بودن  موفق  کند.  جذب 
 ۱۳۷۷ در  تا  شد  سبب  تیم  همین  در 
در  بازی  پیشنهاد  انصاریان  خورشیدی 
تیم پرسپولیس تهران را داشته باشد. او 
از  پنج فصل پی درپی به عنوان یکی 
بازیکنان محبوب پرسپولیس شناخته می 
شد. انصاریان در نخستین دوره حضور 
در پرسپولیس در ۸۸ بازی که برای این 
باشگاه به میدان رفت ۱۰ گل برای این 
تیم به ثمر رساند که این آماری بسیار 
خوب برای یک مدافع میانی به حساب 
می آمد اما در نهایت مشکالت او با کادر 
فنی پرسپولیس باعث شد تا برای یک 
نیم فصل از این تیم جدا شود و به تیم 

سایپا بپیوندد.
وی، در تیم سایپا ۶ بازی انجام داد 
که در نهایت با مساعد شدن شرایط کادر 
فنی پرسپولیس به تیم محبوب خودش 

بازگشت و این بار برای ۲ فصل در این 
پرسپولیس توپ زد. انصاریان در مجموع 
۴۸ بازی توانست ۱۱ گل را وارد دروازه 

های رقیب کند.
غیرمنتظره  اقدامی  در  سپس  و 
استقالل  تیم  با  ساله  یک  قراردادی 
هواداران خود  تعجب  و  بست  پایتخت 
را برانگیخت. انصاریان در تیم استقالل 
نیز از جمله بازیکنان اصلی این تیم به 
 ۲۳ در  مجموع  در  و  آمد  می  حساب 
دیدار که برای این تیم بازی کرد ۴ گل 

به ثمر رساند.
خود  فوتبالی  حیات  ادامه  در  او 
استیل  باشگاه  به   ۸۷-۸۶ فصل  در 
این  برای  را  بازی  پیوست و ۲۰  آذین 
از این در  اما پس  تیم به انجام رساند 
هیچ باشگاهی برای بیش از یک سال 
ماندگار نبود و پس از بازی در استقالل 
اهواز، گسترش فوالد، شهرداری تبریز 
و شاهین بوشهر در نهایت تصمیم گرفت 

تا از دنیای فوتبال خداحافظی کند.
خود  کارنامه  در  ملی  بازی   ۶ او 
دارد. در واقع انصاریان در فاصله سال 
های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۶ خورشیدی به تیم 
ملی کشور دعوت شد و توانست در این 

بازهای توپ بزند.
دنیای  از  آنکه  از  پس  انصاریان 
فوتبال خداحافظی کرد، تصمیم گرفت 
تا وارد حوزه دیگری شود و شانس خود 
را دوباره بیازماید. او در ۱۳۹۰ خورشیدی 
که  گذاشت  قدم  موسیقی  دنیای  به 
است  شدید  نام  به  آهنگی  آن  حاصل 
در  که  اشتیاقی  و  شور  برخالف  او  اما 
ابتدای راه از خود نشان داد، فعالیت در 
این مسیر را متوقف کرد و شانس خود 
را اینبار دنیای بازیگری امتحان کرد. او 
پس از آن که مدتی به عنوان کارشناس 
فوتبال در تلویزیون حاضر شد، تصمیم 
گرفت تا با بازی در چند فیلم سینمایی، 

استعداد خود را در این عرصه بیازماید. در 
۱۳۹۳ خورشیدی در قامت بازیگر و تهیه 
کننده فیلم کالف به کارگردانی شهرام 
حکم  شد.  بازیگری  وارد  حسینی  شاه 
تیر، حس خوب زندگی، کلوپ همسران 
و … از دیگر فیلم های سینمایی وی 

محسوب می شود.
وی به صورت حرفه ای از ۱۳۹۴ 
خورشیدی با سریال کیمیا کاری از جواد 
افشار وارد قاب تلویزیون شد و در ۱۳۹۶ 
خورشیدی نیز در سریال محکومین به 
کارگردانی حسین قناعت حضور داشت.

بازی در سریال سرزده در ۱۳۹۹ 
از آخرین فعالیت های وی  خورشیدی 
در قاب تلویزیون به شمار می رفت. از 
مهمترین آثار انصاریان در حوزه سینما 
 ۱۱۰ سریال  به  توان  می  تلویزیون  و 

قسمتی کیمیا اشاره کرد.
در این مجموعه علی انصاریان در 
یک نقش فرعی به ایفای نقش پرداخت 
و بازی خوبی را هم از خود به نمایش در 
آورد. وی در سریال آسپرین که محصول 
شبکه نمایش خانگی است، نیز به ایفای 
نقش پرداخت و همچنین فیلم ویدئویی 
هدیه نیز به صورت خانگی پخش شد؛ او 
در این فیلم ویدئویی با ماه چهره خلیل 
او روی پوستر  بازی شد و عکس  هم 

فیلم نقش بست.
انصاریان در ۱۳۹۷ خورشیدی در 
مقطعی تصمیم به مجری گری گرفت 
و با اجرا در برنامه زابیواکا از تلویزیون 
پرداخت.  نقش  ایفای  به  آیو  اینترنتی 
از  پس  و  ورزشگاه  برنامه  با  سپس  او 
آن مسابقه منچ در شبکه پنج و برنامه 
اینترنتی پانوراما در ۱۳۹۹ به کار خویش 

ادامه داد.
در  انصاریان  علی  گری  مجری 
برنامه زابیواکا از دیگر فعالیت های او 
مورد  بود که  فوتبال  از  از جدایی  پس 
شوخی  و  گرفت  قرار  مخاطبان  توجه 
با  تلویزیونی  برنامه  این  در  او  های 
مهمان های برنامه بارها در شبکه های 

اجتماعی پخش شد.
تیم  بازیکن سابق  انصاریان  علی 
ملی و باشگاه های استقالل و پرسپولیس 
پس از روزها مبارزه با بیماری کرونا در 
مغلوب  خورشیدی   ۱۳۹۹ بهمن   ۱۵
جهان  از  چشم  و  شد  کرونا  بیماری 

فروبست.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

به یاد علی انصاریان؛

من نمی خوام زنده بمونم، من می خوام زندگی کنم

 مصطفی داننده
تو همین حس مرور خاطرات، دیدم چقدر این دوتا با زندگی شون حال کردند. 
مثال علی انصاریان، فوتبالش را بازی کرد. بازیگر شد. مجری شد و کلی ما رو خندوند.

بعد از خبر درگذشت مرحوم مهرداد میناوند و علی انصاریان) چقدر مرحوم بودن 
به این دو نفر نمی آید( حال مون خرابه. با این دو، یک صندوقچه خاطرات داشتیم. 
شاید نسل جدید فوتبال بازی کردن مهرداد و علی را به یاد نداشته باشند اما مگر 
می تونیم بازی میناوند جلوی بکهام را فراموش کنیم؟ چه عشقی کردیم اون شب.

مگه میشه یاد دوقی که بعد از خریدن »خبرورزشی« که تیتر زده بود انصاریان 
استقاللی شد، را فراموش کنم؟ نیکبخت رفته بود پرسپولیس و حال ما حسابی 
گرفته بود. با اومدن انصاریان به استقالل دیگه تو کل کل کردن کم نمی آوردیم. 
انصاریان نماد غیرت پرسپولیسی ها بود و حاال شده بود نماد غیرت ما استقاللی ها.

یک سال برای ما بازی کرد اما جوری بازی کرد که انگار از اول استقاللی 
بوده با اینکه ما می دونستیم علی قرمزه و قرمز هم می مونه.

وقتی پدر بزرگ و مادربزرگ به خاک می سپاری، خاطراتشان مثل رژه از جلوی 
چشم ها رد میشن. یاد خونه رفتن هاشون، یاد عیدی دادنشون، یاد مهربوی هاشون. 

حاال همین حال برای مهرداد و علی به سراغمون اومده.
تو همین حس مرور خاطرات، دیدم چقدر این دوتا با زندگی شون حال کردند. 
را  ما  بازیگر شد. مجری شد و کلی  بازی کرد.  را  فوتبالش  انصاریان،  مثال علی 
خندوند. یا میناوند هم تقریبا به هرچی که دلش می خواست رسید. کدوم از ما مثل 

علی انصاریان زندگی کردیم؟ داشتم فکر می کردم چقدر تو زندگی کار نکرده دارم.
فکر کنم همین االن بمیرم، کلی حسرت و کار نکرده با خودم می برم تو گور. 
خدایی بهشون حسودیم شد. به خصوص به انصاریان. هم فوتبال دوست داشت 

هم بازیگری. تو جفتشون هم دیده شد.
راستش فکر می کنم قدیم ترها آدم ها راحت  تر به آرزوهاشون می رسیدن. االن 
رسیدن به آرزوها سخت شده یا اصال سقف آرزوها کوتاه شده. آرزوی علی انصاریان 
بازی کردن با پیراهن پرسپولیس تو آزادی بوده سقف بعضی از ما شده خرید یک 
پراید.روزگار عجیبیه. چقدر اتفاق های تلخ دیدیم. چه سال بلوایی را تجربه کردیم. 

کرونا چه آدم هایی را از ما گرفت، چه خانواده هایی را داغ دار کرد.
چقدر این بیت مشهور عارف قزوینی وصف حال این روزهای ماست:» چه کج 
رفتاری ای چرخ! چه بد کرداری ای چرخ!/ سر کین داری ای چرخ! نه دین داری، 

نه آیین داری )نه آیین داری( ای چرخ!«
به قول یکی از تویتری ها، حاال با مرگ مهرداد میناوند و علی انصاریان همه 

مردم ایران می توانند ادعا کنند که تو عصر کرونا داغدار شدند.
فکر  و  نمی گیرن  جدی  را  کرونا  بعضی ها،  هنوز  و  افتاده  اتفاقات  این  همه 
می کنند این همه آدم که به خاطر کرونا ُمردند، شوخیه و تهش می رسند به این 

جمله معروف که »کار خودشونه«
شاید اگر علی و مهرداد کرونا را جدی تر گرفته بودند، امروز داغدارشون نبودیم. 

شاید اگر مواظب هم دیگه باشیم، اینقدر خبر مرگ نشنویم.

یاداشت 

داغ دار خاطرات زیر خاک رفته
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این  باد  »خجسته  مشهور  سرود  ساخت  درباره  گلریز  محمد 
شد  ساخته  مقدس  دفاع  برای  سرود  این  که  می گوید  پیروزی« 
در سطح  نظر هنری  از  و  بود  بسیار محکم  آن  منتهی چون شعر 
باالیی قرار داشت، باعث شد بخشی از اثر به ۲۲ بهمن و پیروزی 
انقالب اسالمی هم مربوط شود؛ یعنی پیام آن به صورتی است که 

برای هر دو مناسبت قابل استفاده است.
این خواننده در گفت وگویی درباره ساخت سرود »خجسته باد 
این پیروزی« یادآور می شود: از اوایل انقالب یعنی اواخر سال ۱۳۵۷ 
احمدعلی  به عنوان شاعر،  استاد حمید سبزواری  به همراه مرحوم 
راغب آهنگساز و شادروان مجتبی میرزاده تنظیم کننده مشغول به 
کار شدیم؛ البته پیش از آن هم فعالیت می کردیم و در تدارک ساخت 
سرودهای انقالبی بودیم ولی پس از انقالب مشغول به کار شدیم و 
سرودهای انقالبی را یکی پس از دیگری ساختیم تا اینکه به سال 

۱۳۵۹ رسیدیم و جنگ شروع شد.
او ادامه می دهد: به خاطر دارم دو ـ سه ماه پیش از آزادی 
خرمشهر و عملیات بیت المقدس، دست اندرکاران جبهه و جنگ و 
عزیزانی که در رسانه های دفاع مقدس حضور داشتند، به ما ساخت 

این اثر را سفارش دادند و گفتند که یک پیروزی بزرگ در پیش داریم 
و می خواهیم که برایش یک سرود ماندگار و خوب ساخته شود. هر 
چه از آنها پرسیدیم که مناسبت سرود چیست؟ پاسخی ندادند و تنها 
گفتند که برای یک پیروزی بزرگ است و از ما خواستند که همه 
تالش خود را برای ارائه اثری درخور آن پیروزی کنیم. در نهایت 

کار را ضبط و تحویل دادیم.
گلریز تصریح کرد: در نهایت در سال ۱۳۶۱ و پس از آزادی 
خرمشهر، متوجه شدیم پیروزی بزرگی که از آن صحبت می کردند، 
چه بوده است. در آن زمان مردم مدام گوش به زنگ بودند که ببینند 
جنگ در چه وضعیتی است و رادیو نیز ضمن اینکه گه گاه برنامه های 
عادی خود را داشت ولی به فواصل برنامه های عادی، اخبار جنگ 
و دفاع مقدس پخش می شد. به خاطر دارم در حال بازگشت از یک 
رادیو  برنامه های  باره  یک  به  می کردم.  گوش  رادیو  به  مأموریت، 
قطع شد و گوینده رادیو گفت: »شنوندگان عزیز! توجه فرمایید«، 
فرمایید؛  توجه  عزیز!  »شنوندگان  کرد:  تکرار  دوباره  و  کرد  مکثی 
خرمشهر، شهر خون، آزاد شد.« و بالفاصله سرود »خجسته باد این 

پیروزی« پخش شد.

محمد گلریز: »خجسته باد این پیروزی« 
برای دفاع مقدس ساخته شد

شفی  کا علی  سید
فهرستی  تهیه  با  خوانساری 
از پیشکسوتان ادبیات کودک 
و نوجوان، پیشنهادهایی برای پاسداشت 

این چهره ها ارایه کرده است.
دبیات  ا منتقد  و  نویسنده  ین  ا
با  یادداشتی،  در  نوجوان  و  کودک 
اشاره به دیدارش با نیکنام حسینی پور، 
هنرمندان  موسسه  جدید  مدیرعامل 

پیشکسوت، آورده است:
به  را  صحبت  معمول  »...طبق 
ادبیات کودک کشاندم و از چند چهره 
کهنسال و محبوب این حوزه همچون 
و  انصاری  نوش آفرین  خانم  سرکار 
آقایان محمود حکیمی، هوشنگ مرادی 
کرمانی و مصطفی رحماندوست یاد شد. 
نامدار  پیشکسوتان  تعداد  کردم  عرض 
این حوزه بسیار بیشتر است و به ذهنم 
رسید که فهرستی از این بزرگان تهیه 
کنم. حاال و این جا تعدادی از ایشان را با 
اتکاء به حافظه و نه بر اساس پژوهشی 
فهرست  می دانم  و  می برم  نام  جامع 
که  آن ها  است.  بلندباالتر  قطعًا  کامل 
نام می برم پیشکسوتانی هستند که اولین 
کتاب های کودک شان را قبل از انقالب 
منتشر کردند وگرنه در میان نویسندگان 
نامدار  نویسنده  ده ها  انقالب  از  پس 
باالی ۶۰ سال را می توان برشمرد. مثال 
منیژه  معتمدی،  ناهید  سربازی،  مظفر 
اسالمی و برخی نویسندگان دیگر ادبیات 
کودک باالی ۷۵ سال دارند و یا اسداهلل 
شعبانی، شکوه قاسم نیا، حسین فتاحی، 
میرکیانی،  محمد  شجاعی،  سیدمهدی 
بیوک ملکی، فریدون عموزاده خلیلی، 
خرامان، حسن  اخوان، مصطفی  کاظم 
محمدرضا  غفارزادگان،  داوود  احمدی، 
شمس، زهره پریرخ، ابراهیم حسن بیگی، 
عبدالمجید نجفی، مجید عمیق، سپیده 
شهال  نی،  نجف خا به  محبو خلیلی، 
انتظاریان، فرمهر منجزی، مهدی مراد 
حاصل و بسیاری نویسندگان دیگر بیش 
از ۶۰ سال دارند اما فعالیت خود را در 
انقالب  از  پس  کودک  ادبیات  زمینه 

آغاز کرده اند.  
در میان ادبیات کودکی های بیش 
از ۵۰ سال سابقه  بعید می دانم بتوانیم 

نام  را  باغچه بان  ثمینه  از  کهنسال تر 
ببریم. البته آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی 
بزرگ تر  باغچه بان  ثمینه  از  سال  یک 
است و خیلی زودتر از همه نویسندگانی 
که امروز در میان ما هستند، نویسندگی 
حرفه ای برای نوجوانان را چه در مجالت 
و چه به شکل کتاب آغاز کرده اما به 
بر  و  گرفته  فاصله  کار  این  از  مرور 
شده  متمرکز  دینی  تخصصی  متون 
است. بعد از این دو نفر که در دهه اول 
این قرن به دنیا آمده اند، فریده فرجام، 
غالمعلی مکتبی و نوش آفرین انصاری 
قرن  دوم  دهه  در  که  می شناسیم  را 
می دانم  بعید  گذاشته اند.  جهان  به  پا 
از  بیش  کسی  پیشکسوتان  میان  در 
محمود حکیمی کتاب  چاپ کرده باشد. 
محمود حکیمی به دلیل قدمت، کمیت 
شاید  آن ها  اثرگذاری  و  قدیمی  آثار 
ادبیات  پیشکسوت  نویسنده  مهم ترین 

کودک و نوجوان ایران باشد.
احمدی،  احمدرضا  چون  افرادی 
محمدرضا  کرمانی،  مرادی  هوشنگ 
غالمرضا  برآبادی،  محمود  سرشار، 
امامی،  گلی  عزیزی،  محمد  امامی، 
سرامی،  قدمعلی  دعوتی،  میرابوالفتح 
مهدخت  و  شیرازی  بی آزار  عبدالکریم 
نقالب  ا ز  ا پیش  همگی  کشکولی 
و  کودک  کتاب  حرفه ای  نویسنده 

نوجوان بوده اند.
بزرگانی چون امین فقیری، منصور 
یاقوتی، داریوش عباداللهی و سیدحسین 
میرکاظمی را هم نباید در شهرستان ها 

از قلم بیندازیم.
افرادی چون مصطفی رحماندوست، 
مرتضی  راستی،  مجید  محدثی،  جواد 
یوسفی،  محمدرضا  بختیاری،  خاکسار 

و  آزاد  نیکخواه  وحید  محقق،  جواد 
علیرضا میرزا محمد هم اولین کتاب های 
دو سال  یکی  را  نوجوان شان  و  کودک 
منتشر  انقالب  از  قبل  ماه  چند  یا  و 
خانواده  از  هم  تصویرگران  کرده اند. 
ادبیات کودک هستند. غالمعلی  بزرگ 
مکتبی، نورالدین زرین کلک، محمدعلی 
کشاورز، فرشید مثقالی، علی اکبر صادقی، 
جهانشاهی،  فریدون  مشیری،  مهنوش 
از  دادگر  محمدرضا  و  دادخواه  بهمن 
پیشکسوتانی هستند که کتاب های شان 

قبل از انقالب منتشر شده است.
تعدادی از نویسندگان فعالیت شان 
را در ادبیات کودک قبل از انقالب آغاز 
کردند اما اولین کتاب های شان پس از 
انقالب منتشر شد؛ افرادی چون فاطمه 
نیری،  صفورا  ده بزرگی،  احد  ابطحی، 
جعفر ابراهیمی شاهد، علیرضا حافظی، 

نسرین وکیلی، سرور پوریا و... .
خارج  هم  قدیمی ها  از  تعدادی 
باغچه بان،  ثمینه  ساکن اند:  ایران  از 
خاکسار،  نسیم  زرین کلک،  نورالدین 
قدسی قاضی نور، نیکزاد نجومی و ... .

 جالب است که تعداد قابل توجهی 
از این افراد در سال های قبل از انقالب 
ن  ندا ز به  کتاب های شان  به خاطر 
مصطفی  برآبادی،  محمود  افتاده اند: 
رحماندوست، مرتضی خاکسار بختیاری، 
نسیم خاکسار، محمدرضا سرشار، منصور 

یاقوتی و ... . 
سفارش  پیشکسوتان  پاسداشت 
پیامبر  ماست.  دینی  آموزه های  صریح 
گروه  میان  در  پیر  یک  فرموده  )ص( 
امت  در  پیامبری  چون  خود  خانواده  و 
به  احترام  فرمودند  یا  و  است  خویش 
خداوند  به  احترام  سالخورده  مسلمان 

پیشکسوتان  به  توجه  همچنین  است. 
نشانه یک جامعه توسعه یافته و اخالقی 
و از پیش شرط های یک نظام حرفه ای 
و سالم است.وظایف هر نظام حرفه ای 
به  تنها  خود  پیشکسوتان  به  نسبت 
محدود  درمانی  و  مالی  حمایت های 
نمی شود، بلکه چه در زمان حیات ایشان 
و چه پس از آن خدمات مختلفی برای 
ایشان پیش بینی می شود که فهرست وار 

به برخی اشاره می شود:
مستمری  مادی:  خدمات   .۱  
و  درمانی  و عزتمندانه، خدمات  مکفی 
پوشش،  افراد تحت  و  برای خود  بیمه 
خدمات رفاهی و گردشگری، سفرهای 

جمعی و ...
 ۲. خدمات معنوی: بزرگداشت ها، 
کمک به انتشار آثار، تدوین خاطرات و 
نام گذاری  مراسم  تولد،  عیادت،  اسناد، 
کتابخانه ها و مراکز فرهنگی و هنری، 

انتشار تمبر یادگاری و...
تدفین  فوت:  از  پس  خدمات   .۳
در قطعه هنرمندان و نام آوران، مراسم 
تسلیت  پیام  یادنامه،  انتشار  یادبود، 
نگهداری  معابر،  نام گذاری  مسئوالن، 
 ، دست نوشته ها و  تبات  مکا د،  سنا ا

مستمری بازماندگان و ...
بسیار  متوفیان  ویژه  خدمات   .۴  
موزه،  خانه  بنیاد،  تشکیل  شاخص: 
بنیانگذاری جایزه، تندیس، همایش های 

ساالنه، مقبره یا بنای ویژه مزار و ... .
این  تجارب  از  می توان  همچنین 
پیشکسوتان  انجمن  قالب  در  بزرگان 
و  با رصد  که  برد  بهره  ادبیات کودک 
پایش و نقد و رهنمود همچنان به رشد 

ادبیات کودک یاری برسانند.
پاسداشت پیشکسوتان تنها وظیفه 
این  در  نیست.  اداره  یا  موسسه  یک 
و  نهادهای صنفی  دولت،  وظیفه مهم، 
مدنی، مطبوعات و رسانه ها، منتقدان و 
ناشران،  اقتصادی،  بنگاه های  مورخان، 
نویسندگان و مردم هر کدام به قدر خود 
سهم و نقشی دارند. امید که خداوند به 
بزرگان این قبیله عمر باعزت و عاقبت 
به خیری عطا کند و ما هم به خوبی شأن 
و جایگاه پیشکسوتان مان را بشناسیم و 
از ایفای وظایف خود سربلند بیرون بیاییم.

نویسنده و منتقد ادبیات کودک و نوجوان:

پاسداشت پیشکسوتان تنها وظیفه یک موسسه یا اداره نیست

انتشار تا صبح شب یلدا با شعر و صدای سایه
آلبوم »تا صبح شب یلدا«، شعرها و دکلمه امیرهوشنگ ابتهاج بر روی 

قطعه هایی از موسیقی کالسیک جهان منتشر شد.
صفحه  »امیرهوشنگ ابتهاج )ه.ا.سایه(« با اعالم این خبر نوشته است:

»عزیزم!
پاک کن از چهره اشکت را،

ز جا برخیز
...

پیر  ابتهاج،  هوشنگ  شاعر،  صدای  با  یلدا«  شب  صبح  »تا  لبوم  آ
پرنیان اندیش ادبیات ایران، منتشر شد.)انتخاب موسیقی نیز انتخاب شاعر 

است.(
هم اکنون این اثر نفیس در مراکز فروش نشر چشمه، شهرکتاب ها، 
کتاب فروشی ها و فروشگاه های سراسر کشور در دسترس است.مراکز پخش: 

ایران گام، ققنوس، رها و جوان«
از سوی کانون فرهنگی هنری نی داوود  یلدا«  آلبوم »تا صبح شب 

منتشر شده است.

بندر سیراف ثبت جهانی می شود
و  فرهنگی  میراث  حوزه  برای  خبری  پر  روزهای  گذشته،  هفته 
گردشگری بود؛ وزیر به بوشهر رفت و رئیس جمهور پروژهای مختلفی در 

حوزه گردشگری و میراث فرهنگی افتتاح کرد.
مونسان به مردم بوشهر قول داد که بندر سیراف جهانی شود و استان 
بوشهر با توجه به ظرفیت هایی که دارد قطب گردشگری دریایی کشور 
شود. یکی از مهمترین افتتاح های وزیر در بوشهر بازگشایی موزه منطقه ای 
خلیج فارس در بوشهر بود. مسئوالن موزه ای وزارت میراث فرهنگی معتقدند 
این نمونه بی نظیری از موزه در کشور است و تالش دارند دیگر موزه های 

کشور را با این کیفیت ایجاد کنند.
مردم منتظر خبر ثبت جهانی سیراف باشند

 علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
گفت: این وزارتخانه در حال آماده کردن پرونده برای ثبت جهانی سیراف و 
چند بندرنوار ساحلی جنوب کشور است در همین ارتباط مردم منتظر اعالم 

خبر ثبت این بندر مهم تاریخی باشند.
به  بندر سیراف  کرد:  اعالم  خبرنگاران  به  کنگان  بندر  در  مونسان   
عنوان یک شهر با تاریخ چند هزار ساله و بسیاربسیار مهم پذیرفته شده است.

وی یادآور شد: البته با توجه به اینکه هر کشوری سالی یک سهمیه 
ثبت جهانی دارد بنابراین مردم ایران در جریان باشند با این همه داشته 

تاریخی در سراسر کشور با مطالبات به حق مردم روبرو هستیم.
وزیر، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به دریا به 
عنوان ظرفیت  مهم گردشگری در استان بوشهر اضافه کرد: بوشهر استانی 
تاریخی با عمارت ها و بناهای تاریخی متعدد است و عالوه بر جاذبه های 
فرهنگی و تاریخی دارای قابلیت های بی نظیر گردشگری است و می توان 

این استان را به قطب گردشگری دریایی تبدیل کرد.

انحراف مناره شمس تبریزی بررسی می شود
 جلیل جباری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
آذربایجان غربی گفت: انحراف اثر تاریخی مناره شمس تبریزی خوی توسط 

کارشناسان در دست بررسی است.
 جباری با بیان اینکه این انحراف در چند سال اخیر رخ داده، افزود: 
با  خوی  در  تبریزی  شمس  تاریخی  و  فرهنگی  مجموعه  مناره  کنترل 
ارزشمند  بنای  این  تخریب،  خطر  و  احتمالی  آسیب  از  پیشگیری  هدف 

آغازشده است.
تاریخی،  اثر  این  از  صیانت  و  پایش  و  کنترل  برای  کرد:  بیان  وی 
تکنینک در حال  ژئو  آغاز مطالعات  با  میراث فرهنگی کشور  کارشناسان 

بررسی راههای صیانت و نگهداری از آن هستند.

۵۶هزار شیء تاریخی در دولت تدبیر و امید مرمت شدند
 محمدحسن طالبیان معاون وزیر میراث فرهنگی با اشاره به بازگشت 
بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ اثر تاریخی در دولت دوازدهم به کشور گفت: در 

هفت سال گذشته ۵۶ هزار شیء تاریخی نیز مرمت شدند.
وی  با بیان اینکه بازگشت این تعداد شی در ۸۰ سال گذشته بی 
بالغ بر سه هزار و ۳۰۰ محوطه،  سابقه بوده است گفت:  دراین مدت 
بهره  به  یا  شده  مرمت  نیز  تاریخی  بافت  و  موزه  و  تاریخی  بنای 
برداری رسیده اند که بالغ بر ۹۰ درصد این کار توسط بخش خصوصی 

است . سرمایه گذاری شده 
وی افزود: در حوزه موزه ها نیز تا سال ۹۲، ۴۵۵ موزه داشتیم که ۲۷۷ 
موزه دیگر نیز در دولت یازدهم و دوازدهم ایجاد شده است و ۷۰ درصد این 
رشد مربوط به بخش خصوصی است، ایجاد موزه در واقع توسعه فرهنگی 

پیشرفت علمی و حفاظت از هویت فرهنگی است.

موزه منطقه ای خلیج فارس در بوشهر افتتاح شد
 همزمان با گرامیداشت دهه مبارک فجر موزه منطقه ای خلیج فارس 
در آیینی با حضور علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی 

و گردشگری در بوشهر افتتاح شد.
محمد حسین ارسطو زاده مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان بوشهر در این آیین گفت: این استان تاکنون فاقد موزه ای 
نگهداری  و  حفاظت  برای  مرتبط  فضاهای  همه  و  ویژه  استانداردهای  با 

اشیای تاریخی بود.
 ارسطو زاده افزود: در موزه منطقه ای خلیج فارس عالوه بر نمایش 
اشیای تاریخی استان بوشهر آثار تاریخی و باستانی استان های خوزستان و 

هرمزگان نیز جمع آوری و به نمایش گذاشته شده است.
وی ادامه داد: این موزه منطقه ای به دلیل جایگاه گردشگری استان 
بوشهر با هدف معرفی فرهنگ منطقه جنوب با مساحت ۱۳ هکتار و سه هزار 
و ۵۰۰ مترمربع زیربنا در عمارت تاریخی کاله فرنگی بوشهر )کنسول گری 

سابق انگلیس(  راه اندازی شده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

وزیر ارشاد:  کرونا ضربه بزرگی به اقتصاد تئاتر زد

بازدید وزیر ارشاد از جشنواره تئاتر فجر، تقدیم اجراها به یکی از شهدای 
مدافع سالمت و... از جمله خبرهای این رویداد است.

سید عباس صالحی در حاشیه حضور در سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر 
عنوان کرد: سامانه »تلویزیون تئاتر ایران« فرصت و اتفاق تازه ای برای جشنواره 
تئاتر فجر و آینده تئاتر ایران است؛ فرصتی خاص که می تواند رونق اقتصادی 

را به دنبال داشته باشد. 
تئاتر  نهمین جشنواره  و  از سی  بازدید  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
تئاتر  بیان کرد: »تلویزیون  ایران  تئاتر  تلویزیون  اندازی سامانه  راه  درباره  فجر 
ایران« که نمایش های اجرا شده در جشنواره را ضبط و عرضه می کند، فرصت و 
اتفاق تازه ای برای جشنواره و آینده تئاتر ایران است. مجموعه تئاترهای حاضر 
از طریق ضبط و پخش در این سامانه فرصتی عمومی تر را برای  در جشنواره 

مخاطب یابی پیدا کرده اند. 
ارتباط  امکان  آن،  از  پس  و  جشنواره  با  همزمان  سامانه  این  افزود:  وی 
هنرمندان با مخاطبان خود در ایران و همه فارسی زبانان دنیا را فراهم می کند. این 
فرصت خاص برای تئاتر ایران رونق اقتصادی را نیز می تواند به دنبال داشته باشد. 
صالحی با اشاره به اهمیت پرداختن به شخصیت شهید قاسم سلیمانی در 
بخش ویژه »سرباز انقالب« جشنواره تئاتر فجر بیان کرد: یکی از نکات جالب 
توجه در جشنواره امسال توجه به »سردار دل ها« سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
بوده است. همانطور که نام و یاد او همواره زنده است، در جشنواره های فیلم و 
تئاتر فجر نیز پرداختن به شخصیت ایشان بسیار ملموس بود و بیش از ۱۰ تئاتر 

با این مضمون در جشنواره به روی صحنه رفته اند. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی که به تماشای نمایش »سرباز« به نویسندگی و 
کارگردانی حسین پارسایی نشست، درباره این اثر عنوان کرد: نمایش »سرباز« نیز 
با این نگاه روایت ویژه ای را از شخصیت واالی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
داشت؛ شخصیتی که در نبرد مرد بزرگ مقاومت و جهاد بود و در ارتباط با مردم 
همراه و همدل. او با اقشار مختلف جامعه نسبت پدری، برادری و دوستی داشت 

و روایت جالبی را در نمایش سرباز از این شخصیت برجسته دیدیم. 
وی در پاسخ به این که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی چه تمهیدی را 
برای افزایش کمی و کیفی آثار انقالبی و ارزشی در جشنواره های فجر اندیشیده 
است، گفت: جشنواره های فجر، جشنواره های ملی هستند و تکاپوی مختلفی را 
برای برگزاری آن ها می بینیم. جشنواره  تئاتر فجر نیز کارنامه یکسال تئاتر را مرور 
می کند و سوژه های قابل توجهی دارد. آنچه برای این رویداد مهم است، عرضه 
نمایه ای از نگاه های متعالی است. مباحث مربوط به تاریخ و هویت انقالبی، بخش 
مهمی از موضوعات جشنواره را تشکیل می دهد و امسال درصد قابل توجهی از 

آثار به این موضوعات پرداخته اند. 
صالحی درباره شرایط اقتصادی و معیشتی اهالی تئاتر نیز بیان کرد: کرونا 
ضربه بزرگی به اقتصاد تئاتر زد اما جشنواره تئاتر فجر مقدمه تکاپو و فعالیت دوباره 
را برای هنر تئاتر فراهم کرد. می توان با مراقبت حداکثری و تشدید و تقویت آن 
همچنان بعد از جشنواره به فعالیت تئاتر ادامه داد. الزم است هنرمندان به عنوان 
گروه های مرجع اجتماعی و به دلیل تاثیرگذاری شان بیش از بقیه مراقب باشند. 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز درباره خسارت های صورت گرفته با اختصاص 
تسهیالت و وام های در حال انجام، کمک های بالعوض انجام شده و در مسیر 

انجام به وضعیت اقتصاد تئاتر و اهالی اش توجه دارد. 
ششمین روز به شهید حمید عقیلی تقدیم شد

ششمین روز از اجراهای سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر به شهید دکتر 
حمید عقیلی از شهدای مدافع سالمت تقدیم شد.

در راستای تکریم و ارج گذاری به تالش ها و زحمات کادر درمان و سالمت 
کشور، ششمین روز از اجراهای سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر به شهید حمید 

عقیلی، پنجمین شهید مدافع سالمت در کشور تقدیم شد. 
وی از پزشکان اهل مشهد بود که بعد از ۲۳ سال خدمت خرداد ماه امسال بر 
اثر درگیری با بیماری کرونا و در جریان خدمت رسانی به مردم جان خود را فدا کرد. 

 
با نمایش 1000 اثر؛

جشنواره تجسمی فجر امروز افتتاح می شود
سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر امروز شنبه )۱۸ بهمن ماه( 

با افتتاح بخش طوبای زرین کار خود  را آغاز می کند.
به گزارش روابط عمومی سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، 
امروز شنبه )۱۸ بهمن ماه( بخش  نمایشگاه طوبای زرین ساعت ۱۶ با حضور 
معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، مدیرکل  هنرهای تجسمی، 
اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره و داوران و هنرمندان راه یافته به این 
بخش  افتتاح می شود تا رسما سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر 

نیز کار خود را در موسسه فرهنگی و  هنری صبا آغاز کند. 
تجمع  از  جلوگیری  و  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  دلیل  به  امسال 
گشایش بخش چاپ دستی و ستارگان  به ترتیب در روزهای ۱۹ و ۲۰ بهمن 

ماه ساعت ۱۶ برگزار خواهد شد.  
این مراسم در حیاط مرکز فرهنگی هنری صبا و در فضای آزاد برگزار 
محدود  گروه های  صورت  به  نیز  به  نمایشگاه  ورود  سپس  و  شد  خواهد 

امکانپذیر خواهد بود. 
و  دستی  چاپ  زرین،  طوبای  بخش  بازگشایی  مراسم  همچنین 
ستارگان روزهای ۱۸، ۱۹ و ۲۰ بهمن ماه  به صورت الیو در اینستاگرام  @

tajasomi قابل مشاهده برای عالقمندان خواهد بود.  
سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر از ۱۸ تا ۳۰ بهمن ماه به 
کار خود ادامه می دهد و بازدید از  نمایشگاه این جشنواره به صورت حضوری 
تا ۱۸ هر روز و  همچنین مجازی در  از ساعت ۱۰  با رعایت پروتکل ها 
دسترس است.  در این دوره ۱۰۰۰ اثر هنری در معرض دید بازدید کنندگان 

قرار گرفته است. 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ زمین مزروعی تحت پالک ۱۳ فرعی از 
بنام حسن  لوبار  ۲۱۰۸ اصلی واقع در بخش ۴ شهمیرزاد به موضع چاشم 
صباغیان و غیره به واسطه اشکال در درج آگهی و اجرای ماده ۱۵ و تبصره 
های الحاقی آن مقدور نیست بنا به درخواست مالک تحدید حدود اختصاصی 
پالک فوق همراه با نقشه برداری راس ساعت ۱۰ صبح مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۹ 
در محل انجام خواهد شد لذا بدینوسیله به مالک و مالکین امالک مجاور 
اعالم تا در روز مقرر در محل حضور بهم رسانند مهلت اعتراض از تاریخ 
را  به حدود  اعتراض  معترضینی که  باشد.  روز می  تنظیم صورتجلسه سی 
ماه گواهی تسلیم  بایستی ظرف مدت یک  نمایند  اداره تسلیم می  این  به 
دادخواست به مراجع قضایی را به اداره ثبت ارائه نمایند در غیر این صورت 

اعتراض آنها کان لم یکن تلقی می گردد. 
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

سیحن فزونی تلوکی 
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان مهدی شهر 

م / الف ۴۹۰

آگهی موضوع۳ قانون وماده۱۳ ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
برابرکالسه پرونده شماره  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  ثبتی و 
 ۱۳۹۹۶۰۳۱۰۰۱۸۰۰۸۵۵۷ شماره  رای  ۱۳۹۸۱۱۴۴۱۰۰۱۸۰۰۰۷۸۹و 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  وهیات 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس اباد تصرفات 
شماره  به  فرزند  سهایی  مصطفی  اقای/خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
شناسنامه ۱۵۶ و کد ملی ۲۲۱۹۲۳۰۰۵۸ صادره از تنکابن ششدانگ یک 
مربع  متر  و سی  دویست  مساحت  به  احداثی  بربنای  مشتمل  زمین  قطعه 
)۲۳۰( متر قسمتی از پالک ۵ اصلی واقع در قریه پسنده سفلی بخش دو 
ثبت عباس اباد دارای مبایعه نامه عادی خریداری از امیر موسی پسندی 
از محدوده مالکیت رسمی محمد حسین موسی پسندی می باشد . محرز 
گردیده است . ..... لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
مالکیت  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  میشود  آگهی  روز   ۱۵

به  اگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  متقاضی 
مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجه قضایی تقدیم نمایند . 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
انتشار اول: ۱۳۹۹-۱۱-۰۴  مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد.. تاریخ 
تاریخ انتشار دوم: ۱۸-۱۱-۱۳۹۹ ابراهیم حسین زاده سرپرست ثبت اسناد 

و امالک عباس آباد
م-الف ۱۹۹۰۹۰۰۹

اداره ثبت واسناد وامالک حوزه ثبت ملک ورامین 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ...... ۱۳۹۹۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۴۸۶۷ ..... هیات اول موضوع 
فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون 
مالکانه بالمعارض  ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات  مستقر در واحد 
شناسنامه  شماره  به  محمد  سید  فرزند  حسینی  آصف  سید  آقای  متقاضی 
۶۵۸ صادره از ری در *** ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در 
آن *** به مساحت ۲۸۲/۳۵ متر مربع پالک شماره ۱ فرعی از ۶۲ اصلی 
اله قلی خان بخش حوزه ثبت ملک ورامین *** از  واقع در قریه باغچه 
به  لذا  است.  گردیده  محرز   *** رمضان  فرزند  اردستانی  محمد  مالکیت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود  نوبت  منظور اطالع عموم مراتب در دو 
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
بدیهی  نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض  تسلیم 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. ۵۵۶ ث/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۱/۱۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱۲/۳

محمد رحیم پور راینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

شورای کتاب کودک فراخوانی را در زمینه قصه های 
نوروزی منتشر کرد.

و  »قصه ها  است:  چنین  اعالم شده  فراخوان  متن 
افسانه ها بخشی از میراِث فرهنگی و ارزشمنِد اقواِم ایرانی 
است. کمیته ترویج خواندن در شورای کتاب کودک )»بامداد 
کتابخانه ها«، »گروه ترویج کتابخوانی« و »کمیته خدمات 
کتابداری برای کودکان با نیازهای ویژه )نابینا و کم بینایان، 
هدف  با  بهار  آستانه  در  کم شنوا(«  و  ناشنوا  بیمار،  کودک 

نوروز ۱۴۰۰،  نوروز در جشن  انتشار قصه های  گردآوری و 
همه همراهان و عالقه مندان را به همکاری فرامی خواند.

بچه ها و بزرگ ترهای عزیز
قصه های نوروزی شهر و دیارتان را با زبان و گویش 
بومی خود به صورت فایل صوتی یا تصویری برای ما بفرستید. 
این قصه ها و افسانه ها در جشن نوروز ۱۴۰۰ در صفحه ها 
شبکه های  در  کودک  کتاب  شورای  ارتباطی  کانال های  و 

مجازی گوناگون هم رسانی می شود. 

قصه های نوروزی تان را می توانید به ادمین صفحات 
زیر بفرستید:

شورای کتاب کودک     
@shorayeketabekoodak

بامداد سخنگو                      
@bamdadlib

خدمات کتابداری برای کودکان بیمار
»@shora_ketab

فراخوان شورای کتاب کودک؛

قصه های نوروزی تان را بخوانید و بفرستید 

زل
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ص
ف

از راست علی دهباشی، دکتر انور خامه ی و احمد آرام ـ پایان دهه ۱۳۷۰
اختصاصی دنیای جوانان

چون زلف و عارض او
چشمی ندیده هرگز

رهی معیری

اشک سحر زداید از لوح دل سیاهی 
خرم کند چمن را باران صبحگاهی

عمری ز مهرت ای مه شب تا سحر نخفتم
دعوی ز دیده من، و ز اختران گواهی 

چون زلف و عارض او چشمی ندیده هرگز
صبحی بدین سپیدی شامی بدان سیاهی 

داغم چو الله ای گل! از درد من چه پرسی؟ 
مردم ز محنت ای غم از جان من چه خواهی؟ 

ای گریه در هالکم، هم عهد رنج و دردی 
وی ناله در عذابم، همراز اشک و آهی

چندین رهی چه نالی از داغ بی نصیبی؟
در پای الله رویان این بس که خاک راهی



صاحب امتیاز و مدیرمسئول: هرمز هوشمند راد
قائم مقام مدیر مسئول: شبنم هوشمند راد

معاون اجرایی: بهنام مومنی
سردبیر: مجتبی کاشی

طراحی و گرافیک: ناظم رام
سرویس اجتماعی: روحی الهی

سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

سرویس هنری: محمد حسین زاده
سرویس نرم افزار: محمدرضا هاشمی کهندانی

گروه بازرگانی: محمدرضا الهی،پروانه 
رسولی،فرید توانارضا بهشتی

 خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است

شنبه 18 بهمن 13۹۹  قیمت 1000 تومانسال بیست ودوم- شماره مسلسل 1672

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک 2۷5، طبقه پنجم، واحد 1۷

 تلفن: 66562801-66۹1۷312 -66۹15268      
فکس:6612613۹

کتاب جشنواره تئاتر فجر منتشر شد

کتاب آثار برگزیده بخش مسابقه 
نهمین  و  سی  پوستر  نمایشگاه  و 
مدیرمسئولی  به  فجر  تئاتر  جشنواره 
مدیریت  و  نه  آستا مسافر  حسین 
مهدی آشنا با عنوان پالکات منتشر 
صفحه   ۸۸ در  که  کتاب  این  شد.  

که  می شود  پوستر   ۵۲ شامل  شده،  تهیه 
از ۵۰ شرکت کننده با مجموع ۲۵۰ اثر در این رویداد حضور داشته اند. 
حسین مسافر آستانه مدیر مسئول، مهدی آشنا مدیر بخش، مهتا کریمی 
مسئول اجرایی، حمیدرضا زنگنه طراح جلد و گرافیک، مهدی آشنا عکس 
و نیما فردوسی در بخش ترجمه مسئولیت این کتاب را برعهده داشته اند. 
نسخه الکترونیکی کتاب در سایت جشنواره در دسترس عموم است. سی 
و نهمین جشنواره تئاتر فجر به دبیری حسین مسافرآستانه تا۲۰ بهمن 

در حال برگزاری است.

امیدواري فرشته طائرپور براي سینما

و  ز  فیلمسا ر  پو ئر طا فرشته 
کشور  سینماي  کهنه کار  تهیه کننده 
ز  ا پس  که  کرد  امیدواری  ز  برا ا
جشنواره فجر، سالن های امن و مقید 
اکران  با  بهداشتی  پروتکل های  به 

فیلم های جدید مورد استقبال قرار گیرند و 
جریان تولید و نمایش به پویایی خود ادامه 
دهد. او که رئیس انجمن کارفرمایی تهیه کنندگان سینمای ایران است 
گفت: با جشنواره انگار آنسوی همه نگرانی ها، فانوسی به همت عالقمندان 
سینما روشن شده تا نور امیدی بر تاریکی های این ایام بیافکند. قابل حدس 
است که خانه نشینی ناشی از کرونا، نیاز خفته شهرنشینان را به تماشای 
فیلم و تئاتر در سالن های مجهز و عمومی بیدار کرده و سالن های امن و 
مقید به پروتکل های بهداشتی، بعد از این با اکران فیلم های جدید مورد 

استقبال قرار گیرند و جریان تولید و نمایش، به پویایی خود ادامه دهد.

اعطاي مجوز به زنده یاد ناصر چشم آذر

آثار  تولید  مجوز   ۴۰ از  بیش 
ماه  بهمن  اول  هفته  طی  موسیقایی 
موسیقی  دفتر  توسط  جاری  سال 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
منتشر شده است. طی تاریخ های یاد 

شده آلبوم های یاغه به آهنگسازی فردین 
رستمی و صدای ابراهیم کهندل پور، آلبوم 
صوتی )دکلمه( اشعار فارسی، گزیده اشعار ترکان فارسی گوی به خوانندگی 
شاهرخ نخعی و آهنگسازی نیما نخعی، ۲ آلبوم باران شادی ۱ و ۲ با 
آهنگسازی زنده یاد ناصر چشم آذر از جمله  آلبوم هایی هستند که در هفته 
اول بهمن مجوز انتشار گرفتند. تک آهنگ های الالیی با آهنگ آریا وش 
و صدای سینا سرلک و سوگ سیاوش با صدای پرواز همای و آهنگی از 

مسعود سخاوت دوست از شاخص ترین  آثار این هفته بودند.

ی
سيق

مو

ون
یزی

لو
ت

ش
مای

ن

دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

آنجلینا جولي و فروش تابلوي چرچیل!

یک تابلو نقاشی منظره که توسط 
است،  شده  خلق  چرچیل  وینستون 
جولی  آنجلینا  توسط  مزایده  یک  در 
نقاشی  تابلو  این  می رسد!  فروش  به 
مراکش  در  منظره ای  موضوع  با  که 
توسط وینستون چرچیل، نخست وزیر 

سابق بریتانیا خلق شده، ماه آینده در حراجی 
کریستیز به فروش گذاشته خواهد شد. آنجلینا جولی بازیگر مشهور هالیوودی 
مالک کنونی این تابلو نقاشی است که زمانی توسط چرچیل به فرنکلین 
روزولت، رئیس  جمهور سابق ایاالت متحده آمریکا هدیه شده بود. انتظار 
می رود این تابلو نقاشی با قیمت حدودی ۲.۱ میلیون دالر الی ۳.۴ میلیون 
دالر به فروش برسد. چرچیل در این تابلو نقاشی یک مسجد قرن دوازدهمی 
واقع در مراکش را حین غروب آفتاب به تصویر کشیده است که یکي از آثار 

شاخص او براي هنردوستان به شمار مي رود!

ما
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همراه با جشنواره فیلم فجر

گالره عباسي: از تکرار و کلیشه  شدن بیزار هستم
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این  شاخص  فیلم هاي  از  یکي 
به  ابلق  سینمایي  فیلم  جشنواره  دوره 
کارگرداني نرگس آبیار مي باشد. درواقع 
با ساخت فیلم هایي چون  آبیار  نرگس 
شد  کامل  ماه  که  شبي  و   ۱۲۹ شیار 
فیلمسازي  بر  اندازه  چه  تا  داده  نشان 
و ساخت فضاهاي سخت مسلط است 
و از این رو مخاطبان سینما به شدت 
پیگیر آثار او هستند. او امسال با ابلق 
که فیلمي پربازیگر و پرستاره محسوب 
مي شود در جشنواره حضور دارد، فیلمي 
جشنواره  مخاطبان  موردتوجه  هم  که 
و  داوران  هیات  هم  و  گرفته  قرار 
دارند.  مثبت  نظر  آن  روي  منتقدان 
هوتن  شاکردوست،  الناز  رادان،  بهرام 
بازیگران  از  اجمدي  مهران  و  شکیبا 
اصلي این فیلم هستند و گالره عباسي 
دیگر چهره شاخص این فیلم پرستاره 
مي باشد. ابلق، ماجرای زندگی زنی را 

شهری  حاشیه  در  که  مي کند  روایت 
زندگی  فرزندش  و  همسر  با  بزرگ 
می کند و مشکالت متعددي در رندگي 
او جریان دارد. گالره عباسی در ۳ فیلم 
دیگر، اشیا از آنچه در آینه می بینید به 
از   ۱۴۳ شیار  و  نفس  نزدیکترند،  شما 
است  کرده  نقش  ایفای  آبیار  نرگس 
فیلمي  در  حضور  چهارهمین  حاال  و 
تحربه  را  شاخص  کارگردان  این  از 
این  درباره  عباسی،  گالره  با  مي کند. 

فیلم گفتگویی کوتاه داشتیم...
-نقش های متفاوتی را از شما در 
قطعا  ابلق  می بینیم.  مختلف  ژانرهای 
در کارنامه شما یک ویژگی خاص را به 
لحاظ نوع بیان، پوشش و بحث فیزیکی 
دارد. لطفا در این مورد و حس خودتان 

به آن بگویید؟
بخش  دردناک ترین  من  *برای 
بازیگری تکرار، رکود و کلیشه ای شدن 

از فیزیک، کاراکتر و نقش های  است. 
بیت  جذا می کنم.  ستقبال  ا متفاوت 
بازیگری برای من تجربه تفاوت هاست 
و خوشحالم که این اتفاق برایم افتاده 
متفاوتي  فیلم هاي  و  نقش ها  بتوانم  تا 

را تجربه کنم.
عنوان  به  آبیار  نرگس  با  -کار 
مربوط  فیلمی  در  زن  کارگردان  یک 
به مسائل زنان چگونه بود؟ نگاه خانم 
مطرح  فیلم  در  که  مسئله ای  به  آبیار 
کردند چقدر با ذهنیت و تفکرات شما 

همخوانی داشت؟
*نرگس آبیار قصه گوی بی نظیری 
از  مهمتر  و  زنانه  ظریف،  نگاه  است. 
انسانی  روابط  از  همه شناخت درستی 
امروز  جامعه  روایت  و  آینه   ابلق  دارد. 
برای  نمی کند.  قضاوتی  ما  ا ماست 
نمی کند.  پیدا  معنی  همخوانی  همین 
ما در ابلق شهربازی، برج ها، موش ها، 

آینه ها و بخشی از فضای عجیب یک 
شهر غریب را به تصویر کشیدیم.

این  چقدر  جامعه  در  شما  -خود 
این  ایفای  دیدید؟  را  زندگی ها  نوع 
گذاشته  تاثیر  شما  روی  چقدر  نقش 
به  نزدیک  چقدر  ابلق  شما  نگاه  از  و 
بافت تهی دست و عوام جامعه ما بود؟

*همه ما صبح که روز را  شروع 
می کنیم نظاره گر این آدم ها در زندگی 
در  و  مجازی  فضای  در  روزمره، 
دارد  این  به  بستگی  شهرمان هستیم. 
که ما بخواهیم ببینیم یا نه. ابلق آینه 
جامعه در یک ناکجاآباد است. در نگاه 
اول بله مربوط به بخشی از اطراف و 
دور از مرکز شهر است اما ما جغرافیای 
این  نمی کنیم .  تعریف  برایش  خاصی 

آدم ها همه جای شهر هستند.
نم  خا دیگر  فیلم   ۳ در  -شما 
این  داشتید،  همکاری  ایشان  با  آبیار 

محسوب  شما  مشترک  کار  چهارمین 
می شود.  کمی از تفاوت این نقش با 
کارهای قبلی تان بگویید؟ ویژگی های 
با یک  تکرار همکاری  و منفی  مثبت 
می  چه  بازیگر  یک  برای  کارگردان 

باشد؟ تواند 
*من و خانم آبیار تجربیات خیلی 
خوشبختانه  و  داشتیم  هم  با  خوبی 
عالقه  من  ماست.  بین  خوبی  تعامل 
این  و  دارم  به قصه و داستان  خاصی 
و  کاراکتر  فیلمنامه،  درباره  گفتگوی 
است.  بوده  جذاب  برایم  همیشه  قصه 
در این فیلم هم همین اتفاق رخ داد و 
همکاري من با ایشان با تعامل شکل 
متفاوتي  نقش  که  و خوشحالم  گرفت 

در این اثر داشتم.
یگر  د با  ری  همکا ز  ا -کمی 

بازیگران فیلم بگویید؟
حرفه ای  آدم های  با  کردن  *کار 

و دغدغه مند همیشه برایم جذاب بوده 
است. کسانی که سینما برایشان ارزش 
بازیگران  به  مربوط  فقط  این  و  دارد 
نیست، کل گروه ابلق از گریم، تصویر، 
لباس، تدوین، صداگذاری و همه ما در 
دیده شدن کار دیگری نقش داشتیم. 
آنهایی که  بازیگران چه  در کل گروه 
نقش های بلند داشتند چه کوتاه، همگی 

درخشان ایفای نقش کردند.
نقش  و  فیلم  بازخوردهای  -از 

خودتان راضی بوده اید؟
*بازی درنقش  های مکمل بسیار 
کوتاهی  فرصت  که  چرا  است  دشوار 
روی  باورپذیری  و  تاثیرگذاری  برای 
مخاطبان دارید. در ابلق از همه مهمتر 
برایم این بود که تالشم در کار دیده 
شود تالش برای باور پذیری نقشی که 
تالشی  فیزیکش  و  لحن  واسطه  به 

مضاعف می خواست.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

D O N Y A Y E J A V A N A N M A G . I R

دیگر عوامل  فیلمسازان و حتي  و  بازیگران  همواره حضور 
است.  مخاطبان  موردتوجه  فجر  جشنواره  در  سینما  شناخته شده 
درواقع از چندماه قبل از شروع جشنواره همه منتظر هستند ببینند 
چه کساني در جشنواره حضور پررنگ تري دارند و در عین حال 
چه کساني جشنواره را از دست مي دهند. ما در روزهاي اخیر بارها 
به موضوع جشنواره پرداخته ایم ولي شاید بد نباشد بدانید که کدام 
چهره هاي شاخص مي توانستند در این دوره حضور داشته باشند 
ولي یا فیلمشان به جشنواره نرسید و یا توسط هیات داوري کنار 

گذاشته شد!
را  بلورین  سیمرغ  دریافت  بخت  که  بازیگرانی  میان  در 
داشتند، امیر جدیدی بازیگر فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی 
تجربه  نخستین  می آید.  ذهن  به  که  است  گزینه ای  اولین 
همکاری جدیدی با فرهادی، می توانست بخت او را برای بردن 
اما  افزایش بدهد،  بازیگر مرد این دوره  بلورین بهترین  سیمرغ 

از گردونه رقابت خارج  امیر جدیدی  فیلم به جشنواره نرسید و 
شد و در عین حال حضور نداشتن اصغر فرهادي در این دوره 
نیز از جذابیت هاي آن کاست چرا که بعد از سال ها مي توانستیم 
سینماي  شاخص  و  بین المللي  کارگردان  این  از  فیلمي  شاهد 

باشیم. کشورمان 
نوید محمدزاده دیگر ستاره این سال ها، که در فیلم شب، 
داخلی، دیوار به کارگردانی وحید جلیلوند بازی کرده دیگر غایب 
این دوره است. او که این روزها سریال قورباغه را در شبکه نمایش 
خانگی در حال پخش دارد، می توانست یکی دیگر از گزینه های 
کسب سیمرغ بلورین باشد. با توجه به اینکه جدیدی و محمدزاده، 
هر دو سیمرغ بلورین را در کارنامه دارند، نبودشان می تواند بخت 
بازیگران دیگر را برای دریافت این جایزه بیشتر کند. این فیلم به 
دلیل ابتالي نوید محمدزاده و وحید جلیلوند به کرونا، براي مدتي 
تعطیل شد و درنهایت نتوانست مراحل فني را کامل پشت سر بگدارد 

و به جشنواره برسد. نرسیدن شب، داخلی، دیوار به جشنواره عمال 
به غیبت وحید جلیلوند هم انجامید که با بدون تاریخ، بدون امضا 
در تعدادی از جشنواره های بین المللی به عنوان استعدادی تازه از 
سینمای ایران، معرفی شد. احتماال باید منتظر درخشش این فیلم ها 

در رویدادهای خارجی پیش رو باشیم.
از میان سینماگران قدیمی، مسعود کیمیایی مشغول ساختن 
فیلم تازه خود خائن کشی است. سیدرضا میرکریمی هم این روزها 
در حال انتخاب بازیگر برای نگهبان شب است. ابراهیم حاتمی کیا 
تهیه کننده نخستین فیلم فرزندش یوسف به نام شمش طال است 
و همچنان روی فیلمنامه سریال موسی)ع( کار می کند. رخشان 
از سینمای  انقالب همچنان  اول  نسل  از سینماگران  بنی اعتماد 
دیگر  میالنی  تهمینه  و  نکرده  آغاز  را  فیلمی  و  است  دور  بلند 
فیلمساز این نسل، مدت هاست پشت دوربین نرفته است. داریوش 
از  دیگر  یکی  دارد،  نمایش  آماده  را  فیلم المینور  که  مهرجویی 

مهیا  با  را  فیلمش  است  قرار  مهرجویی  است.  دوره  این  غایبان 
شدن شرایط، روانه سینماها کند. از میان فیلمسازان جوان تر، رضا 
درمیشیان با فیلم مجبوریم غایب جشنواره است، فیلم تازه این 
کارگردان که جوایزی بین المللی دریافت کرده قرار است اکران 
عمومی شود. شهرام مکری و فیلم جنایت بی دقت هم جایی در 
جشنواره امسال نداشت و احتماال مکری هم ترجیح داده با مهیا 
شدن شرایط، فیلمش را که در جشنواره ونیز مورد توجه قرار گرفت، 
اکران عمومی کند. مستانه مهاجر تدوینگر باسابقه سینمای ایران 
هم که امسال فیلم جوجه تیغی را کارگردانی کرده، ترجیح داده 
فرم حضور در جشنواره را پر نکند. سحر مصیبی، دیگر فیلمساز 
زنی است که با اورکا به این رقابت پا نگذاشته است. امسال در 
سی و نهمین جشنواره فیلم فجر که به دلیل شیوع ویروس کرونا 
حس و حالی ویژه دارد، گرچه تعداد غایبان کم نیست اما حضور 
فیلمسازان نسل تازه، نوید ظهور استعدادهایی جدید در سینمای 

نهم،  و  و فجر سی  تغییر کرده  ایران می دهد. نسل سینماگران 
آیینه این تغییر است.

در عین حال یکي از فیلم هایي که از جشنواره کنار گذاشته 
شد و سروصداي زیادي به پا کرد فیلم قاتل و وحشي ساخته حمید 
نعمت اهلل بود که به دلیل مسائل شرعي از جشنواره کنار گذاشته 
شد و عمال هم این فیلمساز شاخص در جشنواره حضور ندارد و 
هم لیال حاتمي که گفته مي شد مي تواند برنده احتمالي سیمرغ 
بلورین این دوره باشد. فیلم دیگر که به راحتي کنار گذاشته شد 
فیلم صحنه زني بود که بازگشت دوباره مهتاب کرامتي و مجید 
صالحي به جشنواره بود آن هم با نقش هایي متفاوت که این فیلم 
از سوي  توسط هیات داوران کنار گذاشته شد. دیگر فیلمي که 
بود  فیلم چپ راست ساخته حامد محمدي  جشنواره حذف شد، 
که گفته مي شود طنزي سیاسي داشت و شرایط براي حضورش 

در جشنواره مهیا نشد.

غابیان بزرگ جشنواره فیلم فجر

از اصغر فرهادي و نوید محمدزاده تا مهتاب کرامتي و لیال حاتمي

حسین زاده محمد 
در سال هاي اخیر تولید فیلم هاي ژانر دفاع مقدس بسیار 
کمرنگ شده و درواقع تنها شاهد تولید چندفیلم انگشت شمار 
از  یکي  زماني  که  ژانري  هستیم،  ژانر  این  در  سال  طول  در 
ژانرهاي پرطرفدار و البته پرساخت در سینماي کشور محسوب 
از فیلم هاي  مي شد. امسال در جشنواره فیلم فجر شاهد یکي 
این ژانر بودیم که بسیار درخشان هم ساخته شده بود و عالوه 
بر ساختار مناسب، بازي هاي درخشاني هم در آن وجود داشت. 
و  سینما  کهنه کار  بازیگران  از  یکي  حاال  که  دیرباز  کامبیز 
نقش  ایفاگر  تک تیرانداز،  فیلم  در  مي شود  محسوب  تلویزیون 
دفاع  ژانر  از  فیلمي  در  سال ها  از  بعد  دیگر  بار  و  بود  اصلي 

مقدس ظاهر شده بود.
در  حضورش  و  نقش  این  انتخاب  درباره  دیرباز  کامبیز 
یک  عنوان  به  من  کرد:  جوانان  دنیاي  به  تک تیرانداز،  فیلم 
عاشق سینما خیلی خوشحالم که این اتفاق رخ داد و فارغ از 
اینکه عضو کوچکی از این تیم بودم اما به عنوان یک عشق 
سینما خیلی خوشحالم که این اتفاق رخ داد و امیدوارم سینما 
برگردد.  قهرمان سازی  و  قهرمان محوری  سمت  به  دوباره 
اصال  و  ببینید  قهرمان  سینما  سالن  در  می دهد  کیف  خیلی 

و  عاشق سینما شود  که  باشد  داشته  قهرمان  باید  نسل جدید 
ادامه این راه را برود.

اصال  کرد:  اظهار  نقش  این  پذیرفتن  درباره  بازیگر  این 
نقش  این  هوا  روی  و  بودم  نقشی  چنین  منتظر  مدت ها  من 
زدم. عالقمند به سینمای قهرمان محور هستم و از ته دل این 
دارم.  دوست  ملی  قهرمان  و  وطن  سرباز  عنوان  به  را  افراد 
ایرانی های  تمام  با  اگر  معتقدم  و  قائل هستم  احترام  برایشان 
بگویید  از سربازان وطن  و  ایران صحبت کنید  داخل و خارج 
اینها  احترام  به  رفتند  را کف دست شان گرفتند و  که جانشان 
بود  قهرمانی  هم  و  بود  قهرمان  هم  زرین  شهید  می ایستند. 

که من دوستش داشتم.
بین  فاصله  سال ها  درباره  ادامه صحبت هایش  در  دیرباز 
به  کرد:  بیان  تک تیرانداز  فیلم  و  درویش  احمدرضا  دوئل 
از  را  فیلم   ۲ این  اگر بخواهم  و  تغییر کرده ام  ۲۰ سال  اندازه 
نفهمیدم  آنجا  گفت  می توان  بگذارم  هم  کنار  بازیگری  زاویه 
کردم  باز  چشم  بعد  و  دیدم  را  خود  پرده  روی  و  کرده ام  چه 
دیدم یک سیمرغ بلورین در دست من است و جشنواره تمام 
اما یک  اینجا  بودم.  فهمیدم کجا  تازه  تدریج  به  و  است  شده 
 ۲۰ این  تمام  از  و سعی کردم  بود  ۲۰ ساله پشت من  تجربه 

خدمت  در  می دانستم  که  را  آنچه  همه  و  کنم  استفاده  سال 
بازی کردن این نقش به کار بگیرم و با آگاهی بازی کردم.

دنیاي  با  خود  صحبت هاي  از  دیگري  بخش  در  دیرباز 
کرد  خوشحالي  ابراز  فیلم  این  در  حضور  از  دیگر  بار  جوانان 
این  نمی کنم  اغراق  اصال  بردم،  لذت  اینکه می گویم  و گفت: 
فیلم در سخت ترین شرایط فیزیکی تولید شد. کرونا که برای 
خاک  و  صفر  زیر  سرمای  اما  نبودیم  مستثنی  ما  و  بود  همه 
بگویند  اگر  که  آورد  پیش  را  سختی  شرایط  اتفاقات،  همه  و 
بیایید آنجا هرروز فقط چای بخورید سخت است. نیم ساعت 

کامبیز دیرباز در پایان صحبت هایش درباره آموزش های 
نظامی برای تک تیراندازی نیز عنوان کرد: دوستان برای این 
برای شکار دیدیم. من  را  فیلم هایی  بودند،  ما  آموزش ها کنار 
حتی خواستم سمت اسلحه شکاری بروم که آقای غفاری گفت 
فرق دارد و برای همین اصال سمت آنها نرفتیم و با اسلحه های 
خودمان تمرین کردیم اما دیدن همه فیلم های امریکایی و یا 
فیلمی مثل دشمن پشت دروازه ها و همچنین نسخه های چینی 
و روسی از چنین آثاری به لحاظ بصری به من کمک کرد که 
از چشم  کسی  چه  کنم  حفظ  را  گرفتن  اسلحه  استایل  چطور 

چپ یا راست نگاه می کند و یا چگونه می نشیند.

همراه با جشنواره فیلم فجر

کامبیز دیرباز: سینما باید قهرمان داشته باشد


